
Privacyverklaring sollicitanten Dak kindercentra 

 

Inleiding 

Dak kindercentra (hierna: “wij”) verwerkt onder andere persoonsgegevens van sollicitanten. Deze 

privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van sollicitanten voor Dak 

kindercentra. Met deze privacyverklaring hopen wij onze sollicitanten zo goed mogelijk te helpen en onze 

doelstellingen te bereiken. 

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens 

worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de 

privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij: 

 vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken; 

 het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor 

de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in situaties waarin 

toestemming vereist is; 

 gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen 

leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; 

 wanneer wij persoonlijke gegevens delen, zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden 

gebruikt; 

 passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te 

beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; 

 het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren, te rectificeren of te 

verwijderen. 

In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom en op welke manier wij persoonsgegevens verwerken. 

Een uitgebreidere beschrijving van de beschermingsmaatregelen en je rechten kan je terugvinden in onze 

algemene privacyverklaring op onze website. 

Dak kindercentra - Contactgegevens 

Wij zijn Dak kindercentra (KvK nummer 41156590). Een professionele kinderopvangorganisatie met al  meer 

dan 100 jaar ervaring en locaties in Den Haag, Voorburg-Leidschendam en Rijswijk. Deze privacyverklaring ziet 

toe op onze verwerkingen met betrekking tot sollicitanten. 

Wij zijn gevestigd op de Noordwal 10 (2513 EA), in Den Haag. 

Wij helpen graag als er vragen zijn. Hiervoor kan contact worden opgenomen via  

komwerkenbijdak@dakkindercentra.nl, of per post via Postbus 10395 (2501 HJ), Den Haag, of 070 – 750 

2100 (werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). 

Voor vragen over privacy kan je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming of Privacy 

Officer via het e-mailadres privacy@dakkindercentra.nl. 
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Stichting Dak kindercentra 

Noordwal 10 

2513 EA  Den Haag 

Postbus 10395 

2501 HJ  Den Haag 

Functionaris Gegevensbescherming 

fg@dakkindercentra.nl 

Privacy Officers 

privacy@dakkindercentra.nl 

 

Wijzigingen privacyverklaring 

Dak kindercentra behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De 

laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 4 mei 2020. 

Vragen 

Voor verdere vragen over privacy en deze verklaring kan contact worden opgenomen met onze Functionaris 

Gegevensbescherming of Privacy Officers.. 

 

Waarom wij persoonsgegevens mogen verwerken 

Ons privacy beleid houdt rekening met een aantal wetten, o.a.: 

 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook bekend als General Data Protection 

Regulation (EU) 2016/679 

 Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) 

 Wet algemene bepalingen burgerservicenummer 

 Wet op de identificatieplicht 

 Burgerlijk wetboek boek 7 

De eerste twee wetten zijn per 25 mei 2018 ingegaan en vervangen per die datum de Wbp. 

De verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze verklaring, is onder andere toegestaan op 

basis van onze gerechtvaardigde belangen, waarbij wij eerst afwegen of ons belang dan echt zwaarder weegt 

dan jouw belangen als het gaat om privacy. Tevens is de door jou gegeven toestemming een grond om 

persoonsgegevens te verwerken. De toestemming die je geeft kan je op elk moment weer intrekken.  
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Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

We verzamelen voor je sollicitatie een aantal persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn de gegevens die 

je ons verstrekt voor je sollicitatie. Dit gebeurt als wij direct benaderd worden over een vacature, al dan niet via 

ons vacatureportaal (https://werkenbij.dakkindercentra.nl) of via een wervingsbureau. Een aantal 

persoonsgegevens zijn verplicht om aan ons te geven voor de procedure, namelijk voorletters, voornaam, 

voorvoegsel, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, en 

telefoonnummer. Daarnaast mag je het CV opsturen en plaatsen we de gegevens hieruit in ons systeem. Door 

het invullen van het inschrijfformulier geef je toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken voor de 

verwerking van je sollicitatie. 

Tijdens een eerste gesprek vragen wij je mogelijk om je originele diploma’s, cijferlijsten, en je geldige ID te laten 

zien. 

We gebruiken je telefoonnummer ook om via WhatsApp eventuele vragen te beantwoorden die je ons stelt. 

Dak kindercentra is niet verantwoordelijk voor gegevens die door WhatsApp zelf worden verwerkt. We 

adviseren je daarom ook het privacy beleid van WhatsApp te lezen. 

Gedurende de sollicitatieprocedure wordt ook informatie verzameld om te beoordelen of de sollicitant geschikt 

is voor de functie. Dak kindercentra hanteert hierbij de uitgangspunten van de sollicitatiecode van de NVP.  

Mochten wij referenties willen opvragen, of een externe partij een achtergrond check willen laten uitvoeren, 

dan zullen wij hier vooraf toestemming voor vragen. 

 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens? 

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens voor één of meer van de navolgende doeleinden: 

 Om je sollicitatie op een vacature te kunnen oppakken; 

 Om de verschillende momenten in het selectieproces te kunnen doorlopen; 

 Om een mogelijke indiensttreding voor te bereiden; 

 Om te kunnen beoordelen of je voor premiekortingen of subsidies in aanmerking komt; 

 Om onze re-integratieverplichtingen na te komen; 

 Om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen. 

 

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens? 

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen wanneer direct met ons contact wordt opgenomen. 

Bijvoorbeeld wanneer wij direct benaderd worden door iemand die bij ons solliciteert. 

Wij kunnen ook persoonsgegevens verzamelen wanneer informatie gedeeld wordt via een derde partij 

waarmee wij samenwerken. 

Bijvoorbeeld wanneer iemand via een wervingsbureau solliciteert bij Dak kindercentra. 

 



Ontvangers van de persoonsgegevens 

Er zijn enkele partijen die namens Dak kindercentra persoonsgegevens verwerken, denk hierbij aan 

hostingpartijen en werving- en selectiebureaus. Deze partijen verwerken persoonsgegevens alleen in opdracht 

van ons en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze bestemd zijn. Om ieders privacy goed te 

beschermen, sluiten wij met deze organisaties een verwerkersovereenkomst. 

 

Veilige omgang met persoonsgegevens 

Persoonlijke gegevens van sollicitanten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en 

beveiligd. Het werving en selectieportal van Dak kindercentra gebruikt een beveiligd protocol voor 

gegevensuitwisseling (herkenbaar aan https:// als begin van al onze webpagina’s). De persoonsgegevens die 

via webformulieren uitgewisseld worden kunnen daardoor niet leesbaar onderschept worden door anderen. 

Dak kindercentra draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar 

systemen, waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat persoonlijke 

gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn. En dat 

de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare 

doeleinden. Als iemand het idee heeft dat gegevens toch niet goed zijn beveiligd of aanwijzingen heeft van 

misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer. 

Ook bij de verdere verwerking van persoonsgegevens in onze administratie eerbiedigen wij de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. 

 

Hoe combineren en analyseren wij de informatie die wij over iemand verzamelen? 

Dak kindercentra neemt niet louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 

computerprogramma's of -systemen, zonder dat een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Dak 

kindercentra) tussen zit. 

 

  



Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? 

Dak kindercentra bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. De bepaling van de 

bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Dak kindercentra de gegevens heeft verzameld en van 

eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. 

 Sollicitatiegegevens worden binnen 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij 

er toestemming wordt gegeven om die gegevens langer te bewaren. In dat geval zullen we die 

gegevens maximaal 12 maanden bewaren. 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Gegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn 

verkregen; bijvoorbeeld om een brief te kunnen sturen, te bellen, of een sollicitatie af te ronden. Met 

uitvoerende derden leggen wij vast dat deze gegevens alleen voor het afgesproken doel gebruikt worden en 

daarna vernietigd worden. De benodigde data worden altijd op beveiligde wijze uitgewisseld. 

Het kan zijn dat wij door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om 

persoonsgegevens af te staan. Wij delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens. 

Dak kindercentra verstrekt nooit persoonsgegevens aan verwerkers waarmee wij geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

 

Waar slaan wij persoonsgegevens op? 

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken wij met verschillende applicaties. Om de 

privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. Jouw persoonsgegevens worden 

opgeslagen binnen de Europese Unie. 

 

  



Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te 

voldoen. Zijn er tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om gebruik te maken van deze persoonlijke 

rechten, kan contact opgenomen worden via onze Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer. 

Informatie en inzage: Uiteraard kan iemand inzien welke persoonsgegevens wij van hem/haar verwerken. Wij 

vertellen dan ook graag meer over het hoe en waarom wij die gegevens verwerken. 

Rectificatie: Bestaat het idee dat wij verkeerde persoonsgegevens van iemand hebben? Laat het ons dan 

weten, dan passen wij het aan. 

Vergetelheid: Voor de  persoonsgegevens die wij in bezit hebben, kan een verzoek gedaan worden om deze te 

laten verwijderen. Het kan zijn dat wij voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die 

gegevens dan nog wel moeten verwerken. 

Beperking: Bestaat het idee dat wij persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan die 

verwerking ook beperkt worden. 

Bezwaar: Voor de verwerking van persoonsgegevens kan bezwaar  ingediend worden. Gaat het om 

marketing? Dan zullen wij die verwerking zo snel mogelijk beëindigen. 

Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om persoonsgegevens over te (laten) dragen. Als er 

behoefte is om hier gebruik van te willen maken, neem dan contact met ons op. 

Verder kan toestemming te allen tijde ingetrokken worden voor bijv. het ontvangen van e-mails, of andere 

verwerkingen. Is dit het geval, neem dan contact met ons op via onze Functionaris Gegevensbescherming of 

Privacy Officer.  

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de eigen persoonsgegevens of een 

verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van eigen persoonsgegevens kan 

gestuurd worden naar privacy@dakkindercentra.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste persoon is gedaan, vragen wij om een kopie 

van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer 

(BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. Hiervoor kan bijvoorbeeld de ‘KopieID app’ gebruikt worden. 

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek. 

Dak kindercentra wijst er tevens op dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale 

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als het idee bestaat dat wij niet handelen in overeenstemming 

met de privacywetgeving. 
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