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Privacykennisgeving voor werving 

Verklaring over persoonsgegevens  

Deze verklaring bevat informatie over de manier waarop de Volvo Groep omgaat met uw 
persoonsgegevens, waarbij het bedrijf waar u naar een functie solliciteert en/of de wervingsafdeling 
van de Volvo Groep (“VOLVO”) de beheerder(s) van de persoonsgegevens is/zijn. 

VOLVO moet persoonsgegevens over u verwerken voor de administratie van uw 
gebruikersprofielaccount en/of voor de administratie van uw sollicitatie naar een functie binnen de 
Volvo Groep.  

VOLVO kan ook persoonsgegevens over u verwerken als u in dienst bent of bent geweest van een 
Volvo Groep-bedrijf of actief bent geweest als consultant. Lees in dergelijke gevallen onze 
Privacykennisgeving voor werknemers of consultants.  

Identiteit en contactgegevens van de beheerder en medewerker voor 
gegevensbescherming 

Deze verklaring bevat informatie over de manier waarop VOLVO uw persoonsgegevens verwerkt. 
VOLVO is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens conform de van toepassing 
zijnde wetten en voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens.  

Mocht u vragen hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de 
medewerker die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens bij VOLVO via 
DPO_Office@volvo.com of per post of telefoon via: AB Volvo, Att: Data Protection Office, Dept 
AA14100, VLH, SE-405 08 Göteborg, Zweden of +46 (0)31 66 00 00  

Welke categorieën persoonsgegevens worden door VOLVO verwerkt? 

VOLVO verwerkt alle of een gedeelte van de volgende categorieën persoonsgegevens.  

- Individuele gegevens, zoals naam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, voorkeurstaal, foto 

- Contactgegevens, zoals huisadres, e-mailadres, telefoonnummer 

- Gegevens over gezondheid, zoals uitslagen van gezondheidsonderzoeken, uitslagen van 
drugstesten (indien van toepassing) 

- Gegevens over vaardigheden, zoals CV, opleidingen en trainingsactiviteiten  

Met name gegevens over gezondheid worden, indien van toepassing, beschouwd als gegevens van 
een speciale categorie conform de toepasselijke wetten voor de bescherming van persoonsgegevens. 
Deze moeten derhalve extra voorzichtig worden behandeld. 

Juridische basis en doelen van gegevensverwerking 

VOLVO zal persoonsgegevens over u verwerken voor 1) administratieve doeleinden, zoals voor de 
administratie en beoordeling van uw sollicitatie en voor het instellen en beheren van uw 
gebruikersaccount; en 2) voor wervingsdoeleinden, waarbij het doel bestaat uit het vinden van de 
juiste kandidaat voor de betreffende vacante functie. De juridische basis voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden 1 en 2 is dat het een legitiem belang van 
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VOLVO is om een georganiseerd systeem voor het beheren van kandidaten voor een functie te 
hebben en om wervingsactiviteiten uit te voeren om deskundig personeel binnen de Volvo Groep te 
kunnen waarborgen en te kunnen behouden.  

Met het oog op de belangenafweging tussen de bovenstaande legitieme belangen van VOLVO en uw 
belangen en fundamentele rechten en vrijheden, is er rekening gehouden met het feit dat een 
wervingsproces noodzakelijkerwijs inhoudt dat er persoonsgegevens worden verwerkt en dat 
kandidaten dit begrijpen en accepteren wanneer ze naar een functie binnen VOLVO solliciteren. 
VOLVO is niet in staat om haar legitieme belangen die hierboven zijn besproken na te streven zonder 
persoonsgegevens met betrekking tot de sollicitant te verwerken. VOLVO behandelt de verkregen 
persoonsgegevens met respect en conform de principes die VOLVO hanteert inzake retentie en 
toegangsrechten.  Er wordt geen andere informatie dan hetgeen benodigd is voor de werving door 
VOLVO verwerkt en de persoonsgegevens worden niet in de toekomst voor nieuwe doeleinden 
gebruikt tenzij u hier toestemming voor geeft. Om deze redenen vindt VOLVO dat de verwerking van 
persoonsgegevens die op u betrekking hebben compatibel is met de interesse die u hebt getoond om 
een werknemer van VOLVO te worden en dat de verwerking van persoonsgegevens over u door 
VOLVO geen inbreuk op uw rechten en vrijheden betekent.  

In uitzonderlijke gevallen en alleen als er geen andere juridische reden van toepassing is, kan VOLVO 
uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken. Indien toestemming is verkregen, 
kunt u altijd uw toestemming intrekken, wat echter niet van invloed is op de verwerking uitgaande van 
de toestemming voordat die werd ingetrokken. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem u contact 
op met de medewerker van VOLVO voor gegevensbescherming via de contactgegevens die 
hierboven zijn verstrekt. 

Hoe ontvangt VOLVO uw persoonsgegevens? 

VOLVO verzamelt in eerste instantie persoonsgegevens over u van uzelf of van andere derde partijen 
waarnaar u ons hebt verwezen om persoonsgegevens te ontvangen. Sommige persoonsgegevens 
worden mogelijk ook automatisch gegenereerd door het IT-systeem van VOLVO, zoals interne 
referentienummers.  

Wat gebeurt er als u VOLVO niet voorziet van persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn een vereiste en een noodzaak voor de verwerking van uw sollicitatie die pas 
door VOLVO in overweging kan worden genomen wanneer u de vereiste persoonsgegevens verstrekt. 

Hoe deelt VOLVO uw persoonsgegevens? Worden die overgebracht tot buiten de 
EU/EEA? 

VOLVO zal uw persoonsgegevens niet delen met iemand buiten de Volvo Groep, tenzij dit wordt 
vereist door de wet of regelgeving. VOLVO kan als het nodig is te voldoen aan het doel van het 
verwerken van persoonsgegevens, deze delen met andere Volvo Groep-bedrijven, waaronder 
bedrijven buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EU/EEA). Volvo kan ook als 
het nodig is om te voldoen aan het doel van het verwerken van persoonsgegevens, deze delen met 
een derde leverancier, waaronder leveranciers buiten EU/EEA.  

VOLVO zal zorgdragen voor adequate beschermingsniveaus voor uw persoonsgegevens, zoals wordt 
vereist door de toepasselijke wetten op gegevensbescherming. Dit kan bijvoorbeeld het gebruik 
omvatten van overeenkomsten voor interne of externe gegevensverwerking op basis van door de EU 
goedgekeurde Standaard contractuele clausules of de door de EU-VS goedgekeurde 
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gegevensbescherming of andere dergelijke mechanismen die op enig moment zijn erkend of 
goedgekeurd door de relevante autoriteiten. Als u vragen hebt over de overdracht, neemt u contact op 
met de medewerker van VOLVO voor gegevensbescherming. 

Hoe lang bewaart VOLVO uw persoonsgegevens? 

Tot het wervingsproces is afgerond, en twee (2) jaar daarna (of langer afhankelijk van de 
arbeidswetgeving die van toepassing is) in het geval van een mogelijk geschil (bijvoorbeeld op 
discriminatiegronden). Als er toestemming is verleend voor het opslaan van persoonsgegevens voor 
toekomstige wervingsbehoeften, worden deze opgeslagen tot een toekomstige werving van de 
sollicitant niet meer relevant is en/of tot een dergelijke toestemming wordt ingetrokken. 

Uw rechten inzake gegevensbescherming 

U hebt het recht om informatie van VOLVO te krijgen over de persoonsgegevens die over u worden 
verwerkt en de toegang tot deze persoonsgegevens. U hebt ook het recht op rectificatie van uw 
persoonsgegevens als deze onjuist zijn en u kunt een verzoek indienen tot het wissen van uw 
persoonsgegevens. Verder hebt u het recht een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking 
van uw persoonsgegevens, wat inhoudt dat u VOLVO verzoekt om de verwerking van uw 
persoonsgegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden. U hebt ook het recht bezwaar te 
maken tegen de verwerking op basis van een legitiem belang of verwerking voor direct marketing. U 
hebt ook het recht op gegevensoverdracht (overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere 
gegevensbeheerder), als de verwerking door VOLVO van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw 
instemming, of contractuele verplichting en wanneer die is geautomatiseerd.  

U hebt ook het recht klachten die u mogelijk hebt betreffende VOLVO's verwerking van uw 
persoonsgegevens voor te leggen aan een toezichthoudende instantie. Voor meer informatie over 
deze rechten en hoe u deze kunt doen gelden, neemt u contact op met de medewerker die 
verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens bij VOLVO. 


