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Knauf Insulation B.V. 
 

Privacyverklaring t.b.v. sollicitanten 
 

 
Als je bij ons solliciteert komen wij in het bezit van diverse persoonsgegevens. Wij vinden het van groot belang 

dat nauwkeurig met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij verwerken en beveiligen jouw 

persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en nemen daarbij de privacywetgeving in acht. In deze 

Privacyverklaring leggen we je graag uit wat wij precies doen met deze persoonsgegevens en waarom, wat jij 

van ons mag verwachten en welke rechten jij hebt.  

 

 
1. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens? 

 

 
 

Je gegevens worden 
verzameld en gebruikt door 

Knauf Insulation B.V. 
 

Je sollicitatie komt in de meeste gevallen direct binnen bij de afdeling Human Resources 
van Knauf Insulation. In een enkel geval zal een sollicitatie direct terechtkomen bij een 
manager, die jouw gegevens vervolgens door zal sturen naar de afdeling Human Resources 
die jouw persoonsgegevens zal verwerken.  
 

 

 
2. Wat is het doel en de rechtsgrond voor verwerking van jouw 

persoonsgegevens? 
 

 

 

 
 
 

Je persoonsgegevens worden 
uitsluitend verzameld en 
verwerkt ten behoeve van 

werving 

Knauf Insulation handhaaft bij alle sollicitaties hetzelfde niveau van ethiek en naleving. 
 
Wanneer je bij Knauf Insulation solliciteert zal Knauf Insulation de persoonsgegevens, die 
zichtbaar zijn op je CV, registreren (gerechtvaardigd belang). Hierbij is het uitgangspunt te 
allen tijde alleen díe gegevens te registreren die ook daadwerkelijk van belang zijn voor de 
sollicitatie en werving. Je CV wordt vervolgens door de afdeling Human Resources en, 
indien van toepassing, de betrokken leidinggevende beoordeeld a.d.h.v. het opgestelde 
functieprofiel.  
 
Bij een positieve beoordeling zal Knauf Insulation je uitnodigen voor één of meerdere 
kennismakingsgesprekken (selectieprocedure). Een assessment kan eveneens onderdeel 
uitmaken van deze procedure, alsook het opvragen van kopieën van relevante diploma´s. 
Wanneer dit positief uitpakt, dan zal Knauf Insulation jouw persoonsgegevens vervolgens 
gebruiken voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst. 
 
Bij een negatieve beoordeling of evaluatie zal Knauf Insulation je gegevens binnen de 
vastgestelde wettelijke termijn verwijderen. Mocht het zo zijn dat Knauf Insulation je 
gegevens voor langere duur, in geval van eventuele toekomstige vacatures, wil bewaren, 
dan vraagt Knauf Insulation hier altijd apart jouw toestemming voor. In dit geval zullen jouw 
persoonsgegevens gedurende maximaal één jaar bewaard worden.   
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3. Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt? 
 

 
 
 
 
 
 

KI vraagt en gebruikt bij jouw 
werving zo weinig mogelijk 

persoonsgegevens. 
 

Er wordt zorgvuldig gekeken 
naar jouw gevoelige 

gegevens en deze zullen 
uitsluitend worden 

opgevraagd wanneer dat 
absoluut noodzakelijk is 

 
Onder persoonsgegevens verstaat Knauf Insulation alle informatie die betrekking heeft op 
jouw persoon of aan de hand waarvan je kunt worden geïdentificeerd. Anonieme gegevens, 
zonder de mogelijkheid jou te identificeren, kunnen dus niet worden beschouwd als 
persoonsgegevens. 
 
Verwerking van persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden omvat het volgende: 
 
 standaardgegevens verband houdend met jouw identiteit (achternaam, voorna(a)me(n), 

adres, …); 
 persoonsgegevens (geboortedatum en -plaats, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, 

e-mailadres, hobby's en interesses, rijbewijs, burgerlijke staat …); 
 je foto indien je deze vrijwillig aan ons verstrekt (bijv. in jouw cv); 

 gegevens met betrekking tot je werkervaring (profiel, gegevens inzake eerdere 
werkgevers, beëindiging van laatste dienstverbanden en verrichte werkzaamheden, 
bijzondere projecten, publicaties …), met inbegrip van vertrouwelijke referentiechecks 
indien je ons in jouw cv of motivatiebrief contactgegevens voor referenties hebt 
verstrekt; 

 gegevens inzake jouw opleiding (diploma’s, getuigschriften, stages, speciale cursussen, 
…); 

 taalvaardigheden; 
 lidmaatschappen; 
 in het geval van een toelatingstoets: resultaten van schriftelijke en mondelinge toetsen; 
 indien van toepassing, of je over een werkvergunning beschikt en/of in de Europese 

Economische Ruimte (EER) woonachtig bent; 
 overige persoonsgegevens die je in het kader van jouw sollicitatie, in jouw cv of 

motivatiebrief aan ons verstrekt in verband met de uitoefening van de functie; 
 beknopt verslag inzake de beslissing om je al dan niet aan te nemen; 
 eventuele andere persoonsgegevens (dan bovengenoemde) die op grond van de wet 

verwerkt moeten worden. 
 
Je bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken aan Knauf Insulation. Het niet 
verstrekken van de gegevens kan echter je kansen op indienstneming verkleinen. 
 
Waar nodig bijvoorbeeld om te voldoen aan toepasselijke verplichtingen van 
toezichthoudende instanties en nationale wetgeving op het gebied van werving en 
wetgeving inzake sociale zekerheid, kan Knauf Insulation tevens gevoelige gegevens 
verwerken, namelijk gezondheidsgerelateerde gegevens. Knauf Insulation zal in het kader 
van werving geen andere gevoelige gegevens verzamelen of verwerken aangezien wij van 
mening zijn dat ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of 
levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische en 
biometrische gegevens en gegevens inzake seksuele gerichtheid of seksueel gedrag geen 
verschil zullen maken bij de werving en selectie door een onderneming zoals KI. 
 
Een kandidaat die gevoelige gegevens verstrekt waar Knauf Insulation niet om heeft 
gevraagd en die voor de functie niet relevant zijn, zullen door Knauf Insulation niet worden 
verwerkt. 
 

 

 
4. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens? 

 

 
 
 

Jouw persoonsgegevens 
worden gedeeld met een 

beperkt aantal in- en externe 
partijen, en uitsluitend met als 

doel het bieden van 
hoogwaardige diensten en 

samenwerking 

De afdeling Human Resources en jouw beoogde hiërarchisch en eventueel functioneel 
leidinggevende zullen uitsluitend toegang hebben tot jouw persoonsgegevens. Het kan 
voorkomen dat je hiërarchisch of functioneel leidinggevende behoort tot een andere entiteit 
van Knauf Insulation. 
 
Je persoonsgegevens zal Knauf Insulation niet doorgeven aan andere partijen. Alleen in 
geval er sprake is van een assessment zal Knauf Insulation, met expliciete toestemming van 
jou, de hoogstnoodzakelijke persoonsgegevens doorgeven aan een assessmentbureau. 
Knauf Insulation heeft daartoe de vereiste contracten gesloten met derden. In geval er 
sprake is van toepasselijke wetgeving, zal Knauf Insulation jouw persoonsgegevens 
doorgeven aan nationale autoriteiten.  
 
De vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens wordt gegarandeerd. Knauf Insulation 
verkoopt of verhandelt nooit en te nimmer personnsgegevens aan derden. De 
sollicitatieprocedure blijft vertrouwelijk en zal niet zonder jouw expliciete toestemming met 
anderen worden gedeeld. 
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5. Welk niveau van gegevensbeveiliging wordt geboden? 

 

 
 
 

KI voert 
beveiligingsmaatregelen in 

om de bescherming en 
vertrouwelijkheid van jouw 

persoonsgegevens te 
waarborgen 

 

Knauf Insulation neemt een aanzienlijk aantal technische (fysieke en organisatorische) 
beveiligingsmaatregelen teneinde de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van 
jouw persoonsgegevens als sollicitant te garanderen.  
 
Knauf Insulation heeft beveiligingstechnologieën doorgevoerd teneinde je 
persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik, 
wijzigingen, onrechtmatige of onopzettelijke vernietiging of onopzettelijk verlies.  
 
Knauf Insulation blijft haar beveiligingsprocedures intensiveren naarmate er nieuwe 
technologieën beschikbaar komen. De toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot 
verwerkers van Knauf Insulation die betrokken zijn bij haar wervingsactiviteiten. De 
verwerkers van Knauf Insulation die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens  dienen 
jouw privacy te respecteren.  
 
Knauf Insulation zorgt voor voldoende zekerheid voor de handmatige en elektronische 
behandeling van jouw persoonsgegevens teneinde deze te beschermen tegen onjuist 
gebruik, een en ander terwijl alle lokale toepasselijke maatregelen worden gerespecteerd.  
 
Knauf Insulation zorgt er tevens (contractueel) voor dat derden en gelieerde ondernemingen 
die jouw persoonsgegevens namens Knauf Insulation verwerken soortgelijke 
beveiligingsmaatregelen zullen hanteren, waarbij alle lokale toepasselijke maatregelen 
eveneens worden gerespecteerd.  

 

 
6. Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard? 

 

 
 

Jouw persoonsgegevens 
worden gedurende maximaal 

4 weken opgeslagen  
 

Knauf Insulation bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven 
beschreven doeleinden.   
 
In het geval dat de werving niet leidt tot een arbeidsverhouding, zullen jouw 
persoonsgegevens maximaal 4 weken bewaard worden na het einde van de 
sollicitatieprocedure. Knauf Insulation kan, indien jij daar toestemming voor geeft, jouw 
persoonsgegevens langer bewaren, tot maximaal een jaar, in verband met eventuele 
toekomstige vacatures.  
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7. Wat zijn jouw rechten met betrekking tot de verwerking van je 
persoonsgegevens door Knauf Insulation en met wie kun je contact opnemen? 

 

 
 
 
 

KI respecteert jouw privacy 
door jouw rechten te 

beschermen die je te allen 
tijde kunt doen gelden 

 

 
Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om contact op te nemen met Knauf Insulation mocht je 
hulp nodig hebben bij je sollicitatie of bij het beheren van jouw persoonsgegevens. 
Bovendien heb je te allen tijde het recht om contact op te nemen met Knauf Insulation indien 
je: 
 
 je persoonsgegevens wenst in te zien. Dit omvat mede het recht om een kopie te 

verkrijgen van de verwerkte persoonsgegevens voor zover dit de rechten en vrijheden 
van anderen niet aantast; 

 jouw onjuiste persoonsgegevens wilt rectificeren. Rectificatie omvat mede het aanvullen 
van onvolledige gegevens; 

 jouw persoonsgegevens wenst te wissen indien wij geen rechtsgrond (meer) hebben 
voor verwerking ervan; 

 jouw persoonsgegevens wenst te beperken wanneer je bezwaar wilt maken tegen de 
verwerking of tegen de juistheid van de verwerkte gegevens of wanneer je bepaalde 
persoonsgegevens wilt opslaan in het kader van een mogelijke vordering terwijl Knauf 
Insulation die gegevens niet langer nodig heeft in het licht van de doeleinden genoemd 
onder punt 2. 

 
Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking waarvoor Knauf 
Insulation zich in punt 2 baseert op het gerechtvaardigde belang. Knauf Insulation zal de 
verwerking dan staken tenzij zij zwaarwegende gerechtvaardigde gronden voor de 
verwerking heeft.  
 
Bovendien heb je tevens het recht om - als je meent dat Knauf Insulation niet heeft 
gehandeld in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming - een 
klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. 
 
Indien je nadere informatie wenst over de verwerking van jouw gegevens, jouw rechten of 
toelichting op deze Privacyverklaring, kun je te allen tijde contact met Knauf Insulation 
opnemen. Jouw contactpersoon bij Knauf Insulation voor verdere informatie over deze 
rechten is: Carly Rietbergen, e-mailadres (persoonsgegevens.nl@knaufinsulation.com) en 
telefoonnummer (06-86818817). 
 

 

 
8. Wijzigingen 

 

 
 

KI werkt deze 
Privacyverklaring regelmatig 

bij 

Knauf Insulation zal deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken binnen de in de 
desbetreffende wetgeving opgenomen bepalingen inzake privacy en gegevensbescherming. 

 
 

9. Bevestiging  
 

 
 

Je gaat akkoord met de 
Privacyverklaring 

Door het indienen van je sollicitatie bevestig je dat je de inhoud van de Privacyverklaring 
hebt gelezen, begrepen en akkoord hebt bevonden. 

 


