Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?
Owens Corning Veil Netherlands B.V./Owens Corning Netherlands Invest Cooperatief U.A. (“OC” of
“wij”) is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens. Dit betekent dat OC bepaalt
welke gegevens wij van jou verwerken, hoe dat gebeurt, voor welke doelen en hoe lang. Wij
verwerken persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan.
Privacy statement sollicitanten
Dit is het privacy statement van Owens Corning. Dit privacy statement verschaft informatie over de
persoonsgegevens die wij verwerken via de website www.werkenbijowenscorning.com. Wij vinden
het belangrijk om er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en
betrouwbaar is en dat je weet waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken.
OC houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Om te kunnen solliciteren, vragen wij jou om een sollicitatieformulier in te vullen. Door middel van
dit formulier verzamelen wij persoonsgegevens zoals je naam en contactgegevens. Daarnaast
verwerken wij de gegevens die jij aan ons verstrekt, bijvoorbeeld de gegevens die je vermeldt op
jouw CV of in je motivatiebrief.
Grondslag voor de verwerking: gerechtvaardigd belang
Wij gebruiken deze gegevens om te beoordelen of je geschikt bent voor de openstaande functie of
opdracht. Wanneer dat noodzakelijk is voor de functie of de opdracht, dan maakt een assessment,
medische- psychologische keuring of pre employment screening onderdeel uit van de beoordeling.
Hiervoor hebben wij een gerechtvaardigd belang.
Wanneer er een pre employment screening, medische keuring of psychologische keuring wordt
uitgevoerd of een assessment wordt afgenomen, verkrijgen wij de resultaten daarvan van degene die
de screening uitvoert, van de keurende arts of psycholoog of van degene die het assessment
afneemt.
Grondslag voor de verwerking: toestemming
Ook kunnen wij, indien je daarvoor toestemming heb gegeven, jouw gegevens opnemen in ons
systeem zodat wij jou kunnen benaderen voor andere beschikbare en passende functies.
Minderjarigen die reageren op vacatures, stages of evenementen dienen toestemming te hebben
van hun ouders of de wettelijke voogd.
Het verstrekken van de persoonsgegevens is (wettelijk) niet verplicht. Indien je deze
persoonsgegevens niet verstrekt, is het echter mogelijk dat wij niet in staat zijn om te beoordelen of
jij als kandidaat geschikt bent voor een vacante functie.
Met wie delen wij gegevens?
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan degenen die belast zijn met de uitvoering van de
hiervoor beschreven doeleinden, zoals beoogd leidinggevenden, medewerkers van de HR-afdeling
en/of gesprekspartners indien je voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd.
Wanneer dat voor de functie vereist is, verstrekken wij persoonsgegevens aan derden die ons helpen
bij de beoordeling of je geschikt bent voor de functie:
a. (assessment- of screening)bureaus;
b. de keurende arts, de psycholoog of degene die is belast met het assessment als de sollicitant een

medische of een psychologische keuring of een assessment krijgt en alleen als dat nodig is voor de
keuring of het assessment;
c. anderen als dat nodig is in het kader van een antecedentenonderzoek.
Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens uiterlijk tot vier weken na beëindiging van de
sollicitatieperiode. Indien je toestemming hebt gegeven dat wij jouw gegevens mogen bewaren
zodat wij jou op hoogte kunnen brengen van toekomstige vacatures, dan zullen wij je gegevens
uiterlijk tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren. Deze toestemming kun je
op ieder moment intrekken.
Jouw rechten
Jij hebt het recht ons te verzoeken om:
• inzage te geven in jouw persoonsgegevens,
• jouw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
• verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van jouw persoonsgegevens;
• jouw persoonsgegevens te beperken; en/of
• jouw persoonsgegevens over te dragen aan jou of aan een derde.
Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen je verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Wij zullen je zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na
ontvangst van jouw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar
aanleiding van jouw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met
de complexiteit van jouw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen je in dat geval
informeren.
Contact opnemen?
Vragen, opmerkingen of je rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon, email of post.
Telefoonnummer: 055-5386386
E-mailadres: HR.OwensCorningApeldoorn@owenscorning.com
Postadres: Laan van Westenenk 5, 7336 AZ Apeldoorn, Nederland

