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1. INLEIDING 
 
Dit is de Privacyverklaring van Imbema Holland B.V. (‘Imbema’) met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens van sollicitanten. 
 
In deze Privacyverklaring beschrijven we wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden we jouw 
persoonsgegevens verwerken in het kader van het sollicatieproces en hoe je jouw rechten ten aanzien 
van jouw persoonlijke gegevens en alle andere informatie die voor jou relevant kunnen zijn, kunt 
uitoefenen. 
Deze Privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018. De laatste wijzigingen aan deze 
Privacyverklaring zijn aangebracht op 13 februari 2020. 
 
Deze Privacyverklaring kan in de loop van de tijd worden gewijzigd. U wordt geadviseerd de 
Privacyverklaring regelmatig te controleren op mogelijke wijzigingen. De meest actuele 
Privacyverklaring wordt op onze website gepubliceerd. 
 

2. WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING? 
 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Imbema 
Holland B.V., gevestigd te Mauritsstraat 5-7, 2011 VN te Haarlem en de volgende groeps- en 
dochtermaatschappijen in het kader van de werving van sollicitanten: 
 

• Imbema Asset Solutions 
• Imbema Belgium N.V. 
• Imbema Cleton B.V. 
• Imbema Controls B.V. 
• Imbema Denso B.V. 
• Imbema Denso N.V. 
• Imbema Rhiwa B.V. 
• Imbema Rhiwa N.V. 
• Imbema Surface Treatment B.V. 
• Imbema Surface Treatment N.V. 
• SBS Security Safety Products 
• Unishore B.V. 

 
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op toekomstige werknemers, tijdelijke werknemers die 
werken onder rechtstreeks toezicht van Imbema (bijv. ZZP’ers en stagiairs), toekomstige 
leidinggevenden of leden van de raad van bestuur van Imbema of toekomstige leden van de raad van 
toezicht of een soortgelijke instantie (‘Sollicitanten’). 
 

3. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR JOUW PERSOONSGEGEVENS? 
 

Imbema Holland B.V., is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw 
persoonsgegevens, ook voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de werving en 
selectie door bovengenoemde groeps- en dochtermaatschappijen. 
 
Deze Privacyverklaring geeft aan welke persoonsgegevens van sollicitanten worden verwerkt door 
Imbema en voor welk(e) doel(en), en aan welke personen of derde partijen de gegevens worden of 
kunnen worden verstrekt. U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze 
Privacyverklaring. 
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4. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS? 
 
Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens ten behoeve van de wervings- en 
selectieprocedure en om ervoor te zorgen dat dit proces zo efficiënt en effectief verloopt: 
 

• Om u te informeren en met jou te communiceren met betrekking tot jouw 
werkzaamheden of sollicitatie 

 
Als je interesse hebt getoond in een functie bij Imbema, slaan wij jouw persoonsgegevens op in onze 
HR-database. We gebruiken de gegevens in deze database om met jou te communiceren en om te 
bepalen of jouw kwalificaties en jouw profiel voldoen aan de vereisten van de specifieke vacature. 
Ook kunnen wij jou bijvoorbeeld later informeren over nieuwe vacatures of u uitnodigen voor andere 
wervingsactiviteiten. 
 
Hiertoe verwerken wij jouw contactgegevens, foto's, wervingsinformatie (zoals jouw cv, werkervaring, 
opleiding enz.) en correspondentie met Imbema met betrekking tot sollicitaties (inclusief referenties). 
 
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor dit doel op basis van jouw toestemming, op het moment 
dat je jouw gegevens aan ons verstrekt. 
 
Jouw persoonsgegevens worden voor dit doel bewaard tot vier weken na beëindiging van de 
sollicitatieprocedure. Wanneer je hier naderhand toestemming voor hebt gegeven, kan de 
bewaarperiode worden verlengd tot maximaal één jaar. Na deze periode worden jouw persoonlijke 
gegevens uit onze systemen verwijderd. 
 

• Om jouw vragen te beantwoorden 
 
Als je contact met ons opneemt via (contactgegevens of e-mailadres) of via het contactformulier op 
de website, zullen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om jouw vragen te beantwoorden. 
 
Hiertoe verwerken wij jouw naam, contactgegevens, jouw correspondentie met ons met betrekking 
tot jouw vraag en alle andere persoonsgegevens die nodig zijn om jouw vraag te beantwoorden. 
 
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor dit doel op basis van jouw toestemming. 
 
Jouw persoonsgegevens worden voor dit doel bewaard tot vier weken na beëindiging van de 
sollicitatieprocedure. Wanneer je hier naderhand toestemming voor hebt gegeven, kan de 
bewaarperiode worden verlengd tot maximaal één jaar. Na deze periode worden jouw 
persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd. 
 

• Om een arbeidsovereenkomst met jou aan te gaan 
 

Als we jou een functie aanbieden bij Imbema, zullen wij jouw persoonsgegevens verwerken om een 
arbeidsovereenkomst voor te bereiden en jouw gegevens hierin te verwerken. Wij gebruiken jouw 
persoonsgegevens voor het sluiten, uitvoeren en beëindigen van jouw arbeidsovereenkomst. We slaan 
jouw persoonsgegevens ook op in onze HR-database. 
 
Als je een ZZP’er bent, zullen wij jouw persoonsgegevens op dezelfde manier verwerken om met jou 
een overeenkomst aan te gaan. 
 
Voor dit doel verwerken wij jouw contactgegevens, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, 
nationaliteit, burgerservicenummer, paspoortgegevens, rekruteringsinformatie (zoals arbeidsverleden, 
details over jouw opleidingen), werk- en functiegegevens, beschikbaarheid, arbeidsvoorwaarden, 
belastinggegevens, betalingsgegevens en verzekeringsdetails. 
 
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor dit doel omdat deze gegevens noodzakelijk zijn om een 
arbeidsovereenkomst met jou aan te gaan. 
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Wanneer u door Imbema in dienst wordt genomen, worden jouw persoonsgegevens bewaard zolang 
Imbema hiertoe een wettelijke verplichting heeft. Voor meer informatie over de verwerking van 
persoonsgegevens van werknemers van Imbema, verwijzen we u naar de Privacyverklaring voor 
werknemers. 
 

5. WIE HEEFT U TOEGANG TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS? 
 

 5.1  Toegang tot jouw persoonsgegevens binnen Imbema 
 
Alle relevante werknemers die betrokken zijn bij jouw sollicitatieprocedure hebben toegang tot jouw 
persoonlijke gegevens, maar alleen voor zover noodzakelijk om hun respectievelijke taken te 
vervullen. Deze werknemers zijn bijvoorbeeld onze HR-medewerkers en de betrokken manager. 
 
Jouw persoonlijke gegevens kunnen ook worden geraadpleegd door andere relevante 
bedrijfsafdelingen zoals IT, maar alleen voor zover noodzakelijk om hun respectievelijke taken te 
vervullen. Imbema neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens adequaat 
worden beschermd. 
 
 5.2. Toegang tot jouw persoonsgegevens door derden 

 
De volgende derde partijen hebben mogelijk toegang tot jouw persoonsgegevens voor het leveren 
van hun producten of services aan Imbema: 
 

• Recruitmentorganisaties 
 

• IT-bedrijven en leveranciers 
 
Als jouw persoonsgegevens worden overgedragen aan een ontvanger in een land dat geen passend 
niveau van bescherming van persoonsgegevens kent, zullen wij maatregelen nemen om ervoor te 
zorgen dat jouw persoonsgegevens adequaat worden beschermd. In andere gevallen worden jouw 
persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, behalve wanneer dit wettelijk vereist is. 
 
 5.3.  De verwerking van jouw persoonsgegevens door verwerkers 
 
Wanneer een derde partij jouw persoonsgegevens namens Imbema verwerkt en hierbij onze 
instructies opvolgt, fungeert deze partij als verwerker voor Imbema. We sluiten een overeenkomst 
met dergelijke verwerkers over de verwerking van persoonsgegevens. Deze overeenkomsten bevatten 
ten minste de volgende verplichtingen om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens uitsluitend aan 
de gegevensverwerker worden verstrekt om ons diensten te verlenen. 
 

6. HOE WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS GEWAARBORGD? 
 

We hebben adequate waarborgen getroffen om de vertrojouwelijkheid en veiligheid van jouw 
persoonsgegevens te waarborgen. Hiertoe hebben we passende fysieke, technische, en 
organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, 
verlies van, beschadiging, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang en tegen alle 
andere vormen van onrechtmatige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) 
of verdere verwerking door (ongeautoriseerde) derde partijen. 
 

7. HOE LANG WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD? 
Jouw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer jouw persoonlijke gegevens 
niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De gegevens worden vier 
weken na beëindiging van de wervingsprocedure verwijderd. Wanneer u toestemming heeft gegeven, 
kan de bewaarperiode worden verlengd tot maximaal één jaar (wanneer we een afwijkende, 
specifieke bewaartermijn hebben bepaald, kunt u dit vinden onder de doeleinden die worden vermeld 
in hoofdstuk 4). 
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8. HOE KAN JE JOUW PRIVACYRECHTEN UITOEFENEN? 
 

Je hebt het recht om een overzicht van jouw persoonsgegevens te vragen en, onder bepaalde 
voorwaarden, rectificatie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens te eisen. Daarnaast heb je 
ook het recht om de verwerking van jouw persoonlijke gegevens te beperken, het recht om bezwaar 
te maken tegen deze verwerking en het recht op dataportabiliteit. 
 
Om gebruik te maken van jouw recht op inzage, rectificatie en/of verwijdering van jouw 
persoonsgegevens, jouw recht om deze verwerking te beperken en/of jouw recht om bezwaar te 
maken tegen de verwerking en om jouw recht op dataportabiliteit in te roepen, kan je contact met 
ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring. Hou er rekening mee dat we 
jou om aanvullende informatie kunnen vragen om jouw identiteit te verifiëren. 
 

9. HOE KAN JE JOUW TOESTEMMING INTREKKEN? 
 

Eenmaal gegeven, heb je altijd het recht om jouw toestemming in te trekken. Hou er rekening mee 
dat intrekking van jouw toestemming geen terugwerkende kracht heeft en dat het alleen mogelijk als 
je eerst jouw toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw persoonsgegevens (en dat de 
persoonsgegevens niet zijn verwerkt in het kader van een gerechtvaardigd belang van Imbema). Je 
kan gebruik maken van het recht om jouw toestemming in het trekken door contact op te nemen via 
de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring. 
 

10.  HOE KAN JE EEN KLACHT INDIENEN? 
 
Je kan op elk moment een klacht bij ons indienen over de verwerking van persoonsgegevens door 
Imbema door contact op te nemen met onze Data Protection Officer. Je hebt ook het recht om een 
klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens, 
wanneer je het gevoel hebt dat we jouw persoonsgegevens niet op een zorgvuldige en eerlijke manier 
verwerken. 
 

11. HOE KAN JE CONTACT OPNEMEN MET ONS? 
 

Als u vragen heeft over de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, lees dan eerst 
deze Privacyverklaring. Neem voor meer vragen of klachten contact op met dpo@imbema.nl. 
 
 


