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BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 
Hoe gaan wij met jullie persoonlijke gegevens om?  
Je hebt het gevoel dat jij een van die specialisten bent waar wij naar op zoek zijn! En dan ga je 

solliciteren en dan vragen wij je persoonlijke gegevens. Dan wil je natuurlijk weten wat er met die 

gegevens gaat gebeuren. In dit privacybeleid leggen wij je uit welke gegevens we verzamelen en wat 

we met deze gegevens doen.   

Welke persoonsgegevens verzamelen jullie van mij? 

Wanneer je solliciteert via onze website, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou 

verzamelen: 

• Voor- en achternaam; 

• Geboortedatum 

• Telefoonnummer; 

• E-mailadres; 

• C.V.  

• Motivatiebrief;  

• Opleidingen;  

• Beschikbaarheid; 

• Overige persoonsgegevens die je per e-mail of via het contactformulier aan ons verstrekt.  

Waarom verzamelen jullie mijn persoonsgegevens? 

De gegevens die je op het (digitale) sollicitatieformulier en de website invult, worden door BookerZzz 

uitsluitend verwerkt om te bepalen of je in aanmerking komt voor een positie binnen BookerZzz. De 

gegevens zullen niet op een andere manier worden gebruikt en/of worden opgeslagen voor andere 

doeleinden. Om een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste vacatures, bestaat het werving- 

en selectieproces bij BookerZzz onder andere uit het vergelijken van de gegevens van de specialisten met 

de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties, het contact opnemen met specialisten voor een 

nadere kennismaking en/of het plannen van een sollicitatiegesprek, eventueel en indien relevant het 
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contact opnemen met opgegeven referenten en/of opleidingsinstituten en het doorgeven van informatie 

aan sollicitanten over andere vacatures waarvoor de sollicitant in aanmerking zou kunnen komen. 

De persoonsgegevens van de sollicitant worden in eerste instantie verzameld door het invullen van het 

digitale sollicitatieformulier door de sollicitant. Daarna kunnen er eveneens persoonsgegevens worden 

verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en/of 

opleidingsinstituten, dan wel nadere schriftelijke informatieverschaffing. 

Met wie delen jullie mijn persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn 

met of leiding geven aan de werving- en selectie activiteiten binnen BookerZzz of die daarbij 

noodzakelijkerwijs zijn betrokken. De persoonsgegevens komen binnen bij de HR afdeling van BookerZzz. 

BookerZzz zal geen gegevens verstrekken van sollicitanten aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk 

is verplicht.  

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derden wanneer we daar een goede reden voor hebben. 

In overeenstemming met onze wettelijke verlichting volgens de “Algemene Verordening 

Gegevensbescherming” werken wij alleen samen met partijen die voldoen aan de gestelde eisen in de 

vorm van een bewerkersovereenkomst. 

Hoe lang bewaren jullie mijn persoonsgegevens? 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens gedurende een jaar.  

Hoe beveiligen jullie mijn gegevens? 

De bescherming van jouw persoonsgegevens nemen wij uiterst serieus. Bij misbruik, verlies, 

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging nemen wij 

maatregelen. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 

neem dan direct contact op met ons via privacy@hotelspecials.nl. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
mailto:privacy@hotelspecials.nl
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Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? 

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast 

heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BookerZzz B.V. en heb je het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. 

Kortom: je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in te zien, 

te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Of je kunt de toestemming om gegevens te gebruiken 

intrekken. 

• Hoe controleren wij dat jij het bent? 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer, 

Burgerservicenummer (BSN) en MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het 

paspoort zwart. 

• Wanneer kan ik een antwoord verwachten? 

We reageren binnen vier weken op jouw verzoek. 

• Waar kan ik mijn verzoek naartoe sturen? 

Je kunt je verzoek sturen naar privacy@hotelspecials.nl. 

• Ben je het niet eens met de verwerking van je gegevens? 

Dan kun je altijd een klacht indien bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.   

Contactgegevens 

Contact opnemen met BookerZzz kan via het contactformulier of telefonisch. Bekijk 

de contactpagina voor jouw favoriete contactmogelijkheid. 

mailto:privacy@hotelspecials.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
http://www.bookerzzz.com/contact/
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Heb je vragen over de gegevensbescherming, dan kun je contact opnemen met onze functionaris 

gegevensbescherming. Dhr A.K. Nicolai is de functionaris gegevensbescherming van BookerZzz B.V., te 

bereiken via a.nicolai@hotelspecials.nl. 

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze 

website worden gepubliceerd. 

Laatst gewijzigd 26 juni 2018. 

mailto:a.nicolai@hotelspecials.nl

