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Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op 
welke andere wijze dan ook, daaronder mede begrepen gehele of gedeeltelijke bewerking van het werk, 
zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de Rabobank. 
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Algemeen 
 

Hartelijk dank voor je kandidatuur! 
 
We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. Daarom willen we je 

zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je 
persoonsgegevens gebeurt.  

 
We verwerken persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de geldende 
Belgische en Europese privacy reglementering, waaronder de Verordening (EU) 

2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’ of de ‘GDPR’).  

 
Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat 
doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan 

uitoefenen. 
 
1 Toepassingsgebied van deze privacy policy 

 
Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van 
personen die zich kandidaat gesteld hebben voor een openstaande vacature of een 

spontane sollicitatie hebben ingediend (hierna ‘de betrokkene’) door Coöperatieve 
Rabobank U.A., een vennootschap naar Nederlands recht, waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is in Nederland, 3521 CB Utrecht, Croeselaan 18, en 

waarvan het bijkantoor is gevestigd in België, 2600 Antwerpen (Berchem), 
Uitbreidingstraat 86, bus 3 (hierna ‘Rabobank’).   
 

Rabobank is de verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens. Als 
verwerkingsverantwoordelijke bepalen we enerzijds de wijze waarop jouw 
persoonsgegevens worden verzameld en anderzijds de doeleinden van de verwerking 

van jouw persoonsgegevens.  
 
We hebben een ‘data protection officer’ aangesteld die op de gegevensverwerkingen 

binnen onze organisatie toeziet. Je vindt de contactgegevens hierna:  
 
DPO  Anita Rustema dpo@rabobank.nl 

 
Heb je vragen over je rechten (zie 7. Welke rechten heb je?), dan kan je ook steeds contact 
opnemen met ons lokaal contactpunt: privacy.antwerpen@rabobank.com  

mailto:privacy.antwerpen@rabobank.com
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2 Enkele begrippen uitgelegd 
 

2.1 Wat is een persoonsgegeven? 

 
Een ‘persoonsgegeven’ is iedere informatie over jou waarmee we je rechtstreeks of 

onrechtstreeks kunnen identificeren. Het begrip ‘persoonsgegeven’ is zeer breed. Er 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen vertrouwelijke/publiek toegankelijke en 

professionele/niet professionele informatie. 
 
Over welke persoonsgegevens het dan precies gaat, lees je in punt 3 (Welke 

persoonsgegevens verwerken we en waarom?) van deze privacy policy.  
 

2.2 Wat is verwerking? 

 
Het begrip ‘verwerking’ is ook ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, 
ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, 

verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, 
combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van jouw 
persoonsgegevens. 

 

2.3 Wat is een verwerkingsverantwoordelijke? 

 

Rabobank (zie 1. Toepassingsgebied van deze privacy policy) is de 
verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat wij het doel 
en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens bepalen.  

 

2.4 Wat is een verwerker? 

 

Voor de verwerking van je persoonsgegevens, doen we in sommige gevallen ook een 
beroep op een verwerker (zie 6. Aan wie geven we jouw persoonsgegevens door?). Deze 
verwerker zal dan ten behoeve van Rabobank jouw persoonsgegevens verwerken. Het 

rekruteringsbureau is een voorbeeld van zo’n verwerker, die op onze instructie jouw 
kandidatuur voor ons verwerkt. 
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3 Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom? 
 

We verzamelen jouw persoonsgegevens als sollicitant opdat we het sollicitatietraject kunnen doorlopen. We dienen immers na te 
gaan of je geschikt bent voor een openstaande vacature, dan wel of je willen opnemen in onze wervingsreserve. 
 

We verwerken hierbij de persoonsgegevens die jij ons spontaan meedeelt, zoals in je CV en motivatiebrief. In een volgende stap 
kunnen we ook aanvullende persoonsgegevens verwerken tijdens sollicitatiegesprekken of testen die worden afgenomen door 

rekruteringsbureaus. We kunnen ook LinkedIn of andere professionele kanalen raadplegen om persoonsgegevens van jou te 
verzamelen die relevant zijn voor het overwegen van je kandidatuur. 
 

We zullen enkel die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk en passend zijn om je kandidatuur in overweging te nemen. Elke 
verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt voor één of meerdere specifieke doeleinden, die hierna verder zullen worden 
toegelicht. 

 
Daarnaast wordt ook vermeld op basis van welke rechtsgrond de verwerking gebeurt, waarbij deze de volgende betekenis krijgt:  
 

a) “Toestemming”: Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor één of meer specifieke 
doeleinden;  

b) “Overeenkomst”: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent (bijvoorbeeld 

de arbeidsovereenkomst), of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;  
c) “Wettelijke verplichting”: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als 

verwerkingsverantwoordelijke rust; 

d) “Vitale belangen”: de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke persoon te 
beschermen; 

e) “Algemeen belang”: de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in 

het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen; 
f) “Gerechtvaardigd belang”: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van 

Rabobank of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming 

van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. 
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PERSOONSGEGEVENS DOEL RECHTSGROND BEWAARTERMIJN 

Identificatie- en 
contactgegevens 

Kandidaten identificeren en 
contacteren i.v.m. de 

kandidatuur  

Overeenkomst Gedurende 4 weken volgend 
op de beslissing over niet-

aanwerving.  Indien de 
betrokkene uitdrukkelijk 

toestemming heeft gegeven 
om in de wervingsreserve te 
worden opgenomen, kunnen 

deze gegevens gedurende 3 
jaar volgende op de niet-
aanwerving worden bewaard. 

 
In geval van een potentiële 
vordering in rechte, kunnen we 

de gegevens bewaren tot 5 
jaar na niet-aanwerving. 

Aanleggen wervingsreserve Toestemming* 

Gerechtvaardigd belang* met 
name efficiënt 
aanwervingsbeleid en creëren 

van jobkansen 

Loopbaangegevens, ervaring, 

hobby’s en interesses, 
scholing en vorming, ervaring, 
referenties, motivatie, foto, 

publicaties, huidige 
betrekking, … 

Geschiktheid van de kandidaat 

voor een bepaalde functie 
nagaan 

Overeenkomst 

Wettelijke verplichting 

Aanleggen wervingsreserve Toestemming* 

Gerechtvaardigd belang* met 
name efficiënt 
aanwervingsbeleid en creëren 

van jobkansen 

Screening van referenties Integriteit en 

vertrouwelijkheid controleren 

Gerechtvaardigd belang* met 

name bedrijfsveiligheid en 
bescherming van 
ondernemingsgoederen en 

cliënteel 

Persoonlijke bijzonderheden 
(resultaten testen 

rekruteringsbureaus) 

Geschiktheid van de kandidaat 
voor een bepaalde functie 

nagaan  

Overeenkomst 

 

* Voor verwerkingen die we baseren op jouw toestemming (a), heb je steeds de mogelijkheid om je toestemming voor deze 
verwerking in te trekken.  Voor verwerkingen die we baseren op een gerechtvaardigd belang (f) heb je steeds de mogelijkheid om 
je tegen deze verwerking te verzetten (zie 7.1.6 Je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens).  
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4 Waar halen we deze persoonsgegevens en zijn ze noodzakelijk? 
 

4.1 Bron en verplichting 

 
We verwerken alle persoonsgegevens die je ons spontaan bezorgt. Indien we zelf bijkomende persoonsgegevens nodig hebben,   

zullen we meedelen of je al dan niet verplicht bent om deze persoonsgegevens mee te delen en wat de gevolgen zijn als je deze niet 
meedeelt. 

 
Het niet meedelen van persoonsgegevens kan ertoe leiden dat de kandidatuur niet in overweging kan worden genomen. 
 

4.2 Andere bronnen 

 
Rabobank zal ook persoonsgegevens kunnen bekomen via andere bronnen, zoals uitzendbureaus en rekruteringsbureaus. Deze 

gespecialiseerde bureaus bezorgen ons mogelijk voormelde persoonsgegevens (zie 3. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?) 
in het kader van een openstaande vacature. In dat geval, zullen we jou hiervan op de hoogte brengen via e-mail of, indien onmogelijk, 
telefonisch of per post. 

 
Indien je zelf spontaan referenties opgeeft, kunnen we deze referenties controleren en via hen aanvullende persoonsgegevens 
verkrijgen die nuttig zijn voor het in overweging nemen van de kandidatuur. 
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5 Bewaartermijn 
 

We verwerken jouw persoonsgegevens maar zo lang als nodig is om het doel te 
bereiken waarvoor we deze persoonsgegevens aanvankelijk hebben verzameld of voor 
doeleinden die hiermee verenigbaar zijn, tenzij jij toestemming zou hebben gegeven 

voor een langere bewaring.   
 

Indien er een wettelijke bewaartermijn van toepassing is op jouw persoonsgegevens 
zijn wij verplicht jouw gegevens minstens gedurende deze bewaartermijn te bewaren.   
 

Uitzonderlijk kunnen wij jouw persoonsgegevens ook langer bewaren indien we deze 
nodig hebben voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van een 
(potentiële) rechtsvordering, in een gerechtelijke procedure dan wel in een 

administratieve of buitengerechtelijke procedure.  In dergelijk geval zullen wij jouw 
persoonsgegevens bewaren voor de volledige duur van de toepasselijke wettelijke 
verjaringstermijn of tot na afloop van de bewuste procedure.   

 
Een overzicht van de bewaartermijnen die Rabobank toepast m.b.t. jouw 
persoonsgegevens, rekening houdend met de verwerkingsdoeleinden en de 

toepasselijke wettelijke bewaar- en verjaringstermijnen, vind je in punt 3 (Welke 

persoonsgegevens verwerken we en waarom?) van deze privacy policy. 

 

Na verloop van deze bewaartermijnen worden de persoonsgegeven automatisch 
verwijderd uit het systeem, dan wel onomkeerbaar geanonimiseerd. 
 

6 Aan wie geven we jouw persoonsgegevens door? 
 
Houd er rekening mee dat je gegevens toegankelijk zijn voor onze afdeling Human 

Resources (HR) en de afdelingen van de groep Rabobank in België en in de landen die 
relevant zijn voor de functie waarvoor je hebt gesolliciteerd. 
 

Indien we je persoonsgegevens doorgeven aan een intra-groep afdeling in een derde 
land, zullen we ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn conform artikel 46 van 
de AVG, zoals bindende bedrijfsvoorschriften of standaardcontractbepalingen die 

worden aanvaard door de Europese Commissie. 
 
We geven je persoonsgegevens steeds op een veilige manier door.  

 
7 Welke rechten heb je? 
 

7.1 Overzicht van je privacy-rechten 

 

7.1.1 Je recht van inzage 

 
Je hebt het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet je 

persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken om die gegevens in te zien en 
bijkomende informatie te ontvangen over: 
 

a) de verwerkingsdoeleinden; 
b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens; 
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c) de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde 
landen); 

d) indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter 
bepaling van die termijn; 

e) het bestaan van je privacy-rechten; 

f) het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit; 
g) de informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien 

wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen; en 
h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming. 

 

Je hebt ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in 
begrijpelijke vorm.  
 

Rabobank kan een redelijke vergoeding vragen om haar administratieve kosten te 
dekken voor iedere bijkomende kopie die je vraagt. 
 

7.1.2 Je recht op verbetering van persoonsgegevens 

 
Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde 

persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. 
 

7.1.3 Je recht op gegevenswissing (het ‘recht op vergetelheid’) 

 
Je hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je 
persoonsgegevens te laten verwijderen: 

 
a) je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn 

verzameld of anderszins verwerkt door Rabobank; 

b) je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er bestaan 
geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) 
verwerking door Rabobank; 

c) je persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt; 
d) je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting; 

e) je hebt je toestemming ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond op basis 
waarvan de verwerking van persoonsgegevens kan gebeuren.  

 

Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen 
verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de 
instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of omdat we een 

wettelijke verplichting hebben om bepaalde sociale documenten bij te houden of 
omdat we ze nog nodig hebben voor een bestaande contractuele relatie. Wij zullen 
jou daarover nader informeren in ons antwoord op jouw verzoek. 

 

7.1.4 Je recht op beperking van de verwerking 

 
Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te 
verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is: 
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a) je betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt 
beperkt gedurende een periode die Rabobank in staat stelt de juistheid van de 

gegevens te controleren; 
b) de verwerking van je persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het 

wissen van je gegevens, verzoek je om beperking van het gebruik ervan; 

c) Rabobank heeft je gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke 
verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of 

onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van je 
gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of 
onderbouwing van de rechtsvordering; 

d) zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van je recht op 
bezwaar tegen de verwerking, verzoek je om het gebruik van je 
persoonsgegevens te beperken. 

 

7.1.5 Je recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens  

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te ‘recupereren’ om ze over te dragen. Dit 
kan enkel voor de persoonsgegevens die je zelf actief of passief, rechtstreeks of 
onrechtstreeks kenbaar maakt, doorgeeft of op eender welke wijze aan ons ter 

beschikking stelt. In alle andere gevallen kan je dus niet van dit recht genieten 
(bijvoorbeeld wanneer de verwerking van je gegevens gebeurt op basis van een 
wettelijke verplichting of op basis van het gerechtvaardigd belang). 

 
Er zijn 2 aspecten verbonden aan dit recht: 
 

a) je kan Rabobank verzoeken om de betrokken persoonsgegevens terug te 
krijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm; en 

b) je kan Rabobank verzoeken om de betrokken persoonsgegevens rechtstreeks 

door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Je bent daarbij 
zelf verantwoordelijk voor de juistheid en veiligheid van het (e-mail)adres dat 
je voor de doorgifte opgeeft. Rabobank heeft het recht dit te weigeren indien 

de doorgifte technisch niet mogelijk is. 
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7.1.6 Je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je 
persoonsgegevens of om je toestemming in te trekken 

 
Je hebt het recht om op grond van je bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de 
verwerking van je persoonsgegevens indien de verwerking kadert in 

het gerechtvaardigd belang van Rabobank of in kader van het algemeen belang.  
 
Je hebt tevens het recht om, voor zover een verwerking gebaseerd is op jouw 

toestemming, te allen tijde jouw toestemming in te trekken.  De intrekking heeft 
echter enkel gevolgen voor de toekomst en tast de geldigheid van verwerkingen 
gedaan op basis van jouw toestemming vóór de datum van terugtrekking niet aan.  

 
Rabobank zal de verwerking van je persoonsgegevens staken, tenzij we dwingende 
en legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan 

die van jou óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met 
het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het 
indienen van een verzoek bij een rechtbank).  In geval van intrekking van jouw 

toestemming kunnen wij de verwerking enkel verder zetten voor zover er nog een 

andere rechtsgrond van toepassing is. 

 

7.2 Praktisch 

 

7.2.1 Hoe oefen ik mijn privacy-rechten uit?  

 

Je kan een schriftelijk verzoek indienen via het volgende e-mailadres: 
privacy.antwerpen@rabobank.com of per post via:  
 

Rabobank - Privacy 
Uitbreidingstraat 86/bus 3 
2600 Antwerpen 

 
Om je recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking 
van je persoonsgegevens te voorkomen, kunnen we je vragen om je identiteit te 

verifiëren. Bij twijfel of onduidelijkheid zullen wij jou eerst nog om bijkomende 
informatie vragen (bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart). 
 

7.2.2 Zijn er kosten aan verbonden?  

 
Je kan je privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of 

buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij 
– conform de privacywetgeving – het recht en de keuze om: 
 

a) je een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening wordt gehouden 
met de administratieve kosten om de gevraagde informatie of communicatie te 

verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de 
gevraagde maatregelen), of  

b) op gemotiveerde wijze te weigeren gevolg te geven aan je verzoek. 

 

mailto:privacy.antwerpen@rabobank.com
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7.2.3 In welk format ontvang ik een antwoord?  

 

Wanneer je je verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk 
elektronisch verstrekt, tenzij je dit anderszins verzoekt. In ieder geval bezorgen wij 
jou een beknopt, transparant, begrijpelijk en makkelijk toegankelijk antwoord. 

 

7.2.4 Wanneer ontvang ik een antwoord?  

 
Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en in ieder geval binnen een maand na 
ontvangst van je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van 

het aantal verzoeken, kan die termijn desnoods nog eens twee maanden worden 
verlengd. Bij een verlenging van de termijn stellen wij jou hier binnen één maand na 
ontvangst van het verzoek in kennis. 

 

7.2.5 Wat indien Rabobank geen gevolg geeft aan mijn verzoek?  

 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in 
België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). 
 

Website: 
 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 
Contactgegevens: 
 

Gegevensbeschermingautoriteit 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

 +32 (0)2 274 48 00 

 +32 (0)2 274 48 35 

 contact@apd-gba.be 
 

Openingstijden:  
 
De kantoren van de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn iedere werkdag voor het 

publiek toegankelijk op afspraak. 
 

Telefonisch bereikbaar: 
 
Maandag en donderdag: 13u00 tot 16u30 

Dinsdag: 08u30 tot 12u00 - 13u00 tot 16u30 
Woensdag en vrijdag: 08u30 tot 12u00 
 

8 Blijf op de hoogte 
 
Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid te allen tijde te wijzigen om te 

voldoen aan technische en juridische vereisten. 
 
Je kan steeds de laatste versie van deze privacy policy opvragen via 

privacy.antwerpen@rabobank.com 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
mailto:contact@apd-gba.be
mailto:privacy.antwerpen@rabobank.com
http://maps.google.be/maps/place?q=Drukpersstraat+35+1000+Brussel&hl=nl&ftid=0x47c3c37d924ad855:0xb61b75396c41f96
http://maps.google.be/maps/place?q=Drukpersstraat+35+1000+Brussel&hl=nl&ftid=0x47c3c37d924ad855:0xb61b75396c41f96
http://maps.google.be/maps/place?q=Drukpersstraat+35+1000+Brussel&hl=nl&ftid=0x47c3c37d924ad855:0xb61b75396c41f96

