
 
 

PRIVACY STATEMENT POLEM B.V. 

 

In dit privacy statement staat beschreven hoe Polem B.V. omgaat met jouw persoonsgegevens. Door 
Polem B.V. worden persoonsgegevens verwerkt. Polem B.V. vindt een zorgvuldige omgang met 
persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig 
verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) stelt. Polem B.V. is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In 
deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met 
welk doel.  

VERWERKING VAN JOUW GEGEVENS 

Door toezending of overhandiging van jouw CV en/of motivatie laat je bepaalde gegevens bij Polem 
B.V. achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals jouw naam en e-mailadres. In veel gevallen is 
dat jouw CV en eventueel aanvullende documenten zoals diploma’s, cijferlijsten, uitkomsten van 
persoonlijkheidsonderzoeken en -vragenlijsten etc. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de 
gegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan 
ons worden verstrekt om te verwerken. 

WAT DOEN WE VERDER MET JOUW GEGEVENS? 

Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende doelen. Bijv. om een relatie met jou aan te kunnen 
gaan als mogelijk toekomstig medewerker van Polem B.V. Wij verzamelen niet meer 
persoonsgegevens dan noodzakelijk.  

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld jouw BSN-nummer. Deze 
verstrek je pas als wij een arbeidsrelatie met elkaar aangaan. Dan verwerken wij bijzondere 
persoonsgegevens op basis van de wet en t.z.t. met jouw toestemming. 

BEVEILIGING 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot 
persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. Polem B.V. draagt zorg voor een passende 
organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin jouw persoonsgegevens 
worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor 
personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden 
gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JOUW GEGEVENS 

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen 
van) jouw persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil je jouw 
gegevens inkijken of laten verwijderen, neem contact op via tel. 0514 – 596 263. 

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT 

Polem B.V. kan haar privacy statement wijzigen. De geldende versie zal te allen tijde op onze website 
gepubliceerd zijn. 


