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Stichting Hub Noord-Brabant respecteert de privacy van haar sollicitanten. Als u bij ons 
solliciteert, verstrekt u aan ons bepaalde gegevens over uzelf, zoals NAW-gegevens, geslacht, 
geboortedatum, in sommige gevallen een foto en gegevens over uw opleidings- en 
arbeidsverleden. Stichting Hub Noord-Brabant verwerkt deze gegevens in overeenstemming met 
de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van 
persoonsgegevens.  
  
Doel en verwerking  
Stichting Hub Noord-Brabant gebruikt uw gegevens voor:  
• de behandeling en beoordeling van uw sollicitatie (met inbegrip van het eventueel, nadat 
met u te hebben afgestemd, benaderen van referenties en of het laten afnemen van een selectie-
assessment) in het kader van het wervings- en selectieproces. Deze procedure bestaat doorgaans 
uit het vergelijken van de door u verstrekte gegevens met de vacature en de daarbij behorende 
kwalificaties (CV en motivatiebrief).   
• het eventueel contact met u opnemen voor een nadere kennismaking en, voor zover van 
toepassing, het contact opnemen met opgegeven referenten en of het laten uitvoeren van een 
selectie-assessment.   
  
Als wij besluiten u een functie binnen Stichting Hub Noord-Brabant aan te bieden, kunnen uw 
gegevens ook worden verwerkt voor andere gebruikelijke personeelsadministratie-doeleinden.  
  
Stichting Hub Noord-Brabant gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Binnen onze organisatie 
hebben alleen personen toegang tot uw gegevens die gezien hun functie of de betrokkenheid bij 
de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben. Wij zullen uw gegevens niet delen met 
commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij uw gegevens nooit verkopen 
of verhuren aan derde partijen.  
  
Wij kunnen derde partijen wel verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van uw gegevens 
voor de doeleinden die hier al zijn genoemd. Er kan hierbij bijvoorbeeld gedacht worden aan het 
gebruik van ICT-applicaties om uw sollicitatie bij te houden. Dit is dan echter altijd onder de 
verantwoordelijkheid van Stichting Hub Noord-Brabant.   
  
Bewaren van gegevens  
Stichting Hub Noord-Brabant bewaart uw gegevens niet langer dan 4 weken nadat de 
sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij dit is vereist om aan wettelijke verplichtingen te voldoen 
(bijvoorbeeld bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst). Indien u daarvoor toestemming 
geeft, kan Stichting Hub Noord-Brabant uw persoonsgegevens maximaal 1 jaar na sluiting van de 
sollicitatieprocedure bewaren met als doel het in deze periode kunnen aanbieden van een 
eventueel opengevallen passende functie. U kunt uw toestemming hiervoor op ieder moment 
intrekken door een bericht te sturen naar: secretariaat@hubnoordbrabant.nl.    
  
Rechten van de sollicitant  
Als sollicitant heeft u het recht op inzage in/informatie over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Een verzoek op dit gebied kunt u sturen naar: 
secretariaat@hubnoordbrabant.nl.    
In een dergelijk verzoek kunt u vragen om de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te 
verwijderen of af te schermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Wij reageren 
zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.  
  
Als u een verzoek heeft ingediend met betrekking tot uw gegevens en u vindt dat wij daar niet op 
de juiste manier mee omgaan, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de 
toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).  
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Contactgegevens  
Stichting Hub Noord-Brabant  
Adres: Waterleidingstraat 4  
Postcode en plaats: 5244 PE  Rosmalen  
Telefoonnummer: 073 – 523 11 90  
E-mail: secretariaat@hubnoordbrabant.nl   
  
Verwerkingsverantwoordelijke:  
de Voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Hub Noord-Brabant.  
  
Functionaris Gegevensbescherming  
Met vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met  
mevrouw I. van Laar.  
Adres: Edelgasstraat 57  
Postcode en plaats: 2718 SX Zoetermeer  
Telefoonnummer: 079 – 362 36 29  
E-mail: i.vanlaar@privaty.nl   
  
 
 
Deze verklaring is met instemming van de personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad vastgesteld.   
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