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Privacy Statement Sollicitanten Acture 

Dit is het Privacy Statement van Acture. Onder Acture vallen de volgende labels: 
Acture, Acture Bedrijven, ArdoSZ, Ascot Advies, Acture Verzekeringen, Acture Subsidies, 
VerzuimWeg, keesz.  
Acture is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar 
sollicitanten. Deze verklaring is van toepassing op sollicitanten, hierna te noemen ‘sollicitanten’. 

 

Acture verwerkt en beveiligt persoonsgegevens van sollicitanten zo zorgvuldig mogelijk en 
volgens de Algemene Verordening Gegevensverwerking en andere geldende wet- en regelgeving. 
Onze Functionaris Gegevensbescherming ziet erop toe dat dit volgens de wettelijke regels 
gebeurt. Als je hier vragen of opmerkingen over hebt, dan kan je op de volgende manieren 
contact opnemen met deze functionaris: 

 

Post: 
Acture 
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming 
Wijchenseweg 10 
6537 TL Nijmegen 

Mail: fg@acture.nl 

Doeleinden verwerken persoonsgegevens 
Het verwerken van uiteenlopende persoonsgegevens van sollicitanten van Acture is nodig om een 
correcte, volledige sollicitatieprocedure te voeren en om te voldoen aan de zorgplicht van de 
werkgever. De gegevens worden primair door de HR afdeling beheerd. 

Soorten persoonsgegevens 
Acture verwerkt uiteenlopende persoonsgegevens van sollicitanten. Voorbeelden van de gegevens 
die worden verwerkt zijn: 
o Naam / voorletters 
o Geslacht 
o Adres en woonplaats 
o Contactgegevens 
o Opleidingsgegevens 
o Arbeidshistorie / CV 

Gebruik van persoonsgegevens 
Acture gebruikt de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor de 
persoonsgegevens aan ons zijn verstrekt en dus voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de 
betreffende sollicitatieprocedure met de betrokkene en daaraan gerelateerde doeleinden. De 
doeleinden, waarvoor wij persoonsgegevens van sollicitanten verwerken, kunnen meer specifiek 
als volgt worden omschreven: 
o Sollicitatieprocedure waaronder, maar niet beperkt tot, het beoordelen van de 

geschiktheid van kandidaten, het uitnodigen voor gesprekken, onderzoek doelgroep 
register en het eventueel afwijzen van kandidaten; 

o ter vaststelling van de arbeidsvoorwaarden. 
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De bovengenoemde doeleinden (redenen) voor de verwerking van de persoonsgegevens van 
onze medewerkers zijn tevens de wettelijke grondslagen voor deze verwerking, te weten de 
noodzaak van de verwerkingen:  
o De uitvoering van de (arbeids)overeenkomst met de medewerker;  
o De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen bij een goede en efficiënte 

bedrijfsvoering binnen Acture Voor zover de grondslag voor de verwerking van jouw 
persoonsgegevens het gerechtvaardigde belang van onze bedrijfsvoering is, houden we altijd 
jouw belang bij de bescherming van jouw privacy in ogenschouw;  

o Voldoen aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen; 
o Toestemming (alleen bij verlening bewaartermijn bij het sollicitatieproces). 

Toegang tot persoonsgegevens 
Binnen Acture hebben de medewerkers van de afdeling HR en jouw mogelijk toekomstig 
leidinggevende toegang tot jouw persoonsgegevens.  

Bewaartermijn 
De persoonsgegevens van sollicitanten worden tot 4 weken en met de toestemming van de 
sollicitant maximaal 1 jaar door ons bewaard, tenzij de sollicitant bij ons in dienst treedt. Indien 
een sollicitant geen toestemming aan ons verleent, zullen de persoonsgegevens van deze 
sollicitant binnen 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure worden verwijderd. 

Beveiliging van persoonsgegevens 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder maar niet 
beperkt tot beveiliging door wachtwoorden, beveiligde dataopslag en een alarm om het pand te 
beveiligen. 

Recht op informatie, inzage, verwijdering, overdracht en correctie 
o Recht op inzage in uw persoonsgegevens; 
o Het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen; 
o Recht op beperking van verwerking; 
o Het recht op overdraagbaarheid; 
o Het recht niet onderworpen te worden aan profiling; 
o Het recht op bezwaar; 
o Het recht om een klacht in te dienen bij Acture Groep B.V. 

 
Wil je een beroep doen op een van deze rechten? Neem dan contact op met de Privacy Officer of 
de Functionaris Gegevensbescherming. 
 
Zie voor meer informatie ook de website van de Autoriteit persoonsgegevens Gebruik uw 
privacyrechten | Autoriteit Persoonsgegevens 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Acture neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou. Het gaat hier om besluiten die worden genomen 
door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-inzage
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-correctie-en-verwijdering
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-beperking-van-de-verwerking
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-dataportabiliteit
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-een-menselijke-blik-bij-besluiten
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-van-bezwaar
https://www.verzuimweg.nl/contact/compliment-of-klacht
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten
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Wijzigingen Privacy Statement 
Acture kan dit Privacy Statement aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe 
wetgeving, rechtspraak, of publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij raden je daarom 
aan het Privacy Statement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Deze versie dateert van maart 
2023. De meest actuele versie van dit Privacy Statement is te raadplegen op de website van 
Acture Groep. 

Contact en vragen 
Heb je een vraag of een klacht over jouw eigen privacy binnen Acture contact opnemen met de 
Functionaris Gegevensbescherming, zie de contactgegevens hierboven. 
 
Daarnaast heb je het recht een klacht in te dienen bij de AP. 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

