
 
 

 

 

PRIVACYSTATEMENT Werken bij DEKRA   

Wij vinden jouw privacy belangrijk 

DEKRA is een bedrijf waar veiligheid centraal staat en daarom wil DEKRA ook veilig omgaan 

met jouw persoonsgegevens. Voor de sollicitatieprocedure hebben wij jouw persoonlijke 

gegevens nodig. 

In deze Privacystatement wordt verstaan onder DEKRA:  

DEKRA Certification B.V. , DEKRA Claims and Expertise B.V. , DEKRA Claims Services 

Netherlands B.V. , DEKRA People B.V. , DEKRA Rail B.V.  en DEKRA Solutions B.V. 

Onze hoofdkantoren zijn gevestigd te:  

 DEKRA Certification B.V.    Meander 1051, 6825 MJ Arnhem 

 DEKRA Claims and Expertise B.V.   Wognumsebuurt 1, 1817 BH Alkmaar 
en DEKRA People B.V.    

 DEKRA Rail B.V.     Concordiastraat 67, 3551 EM Utrecht 

De reden waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken 
Met jouw toestemming, verwerken wij de persoonsgegevens die door jou worden 
aangeleverd in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verzoeken je alleen informatie te 
verstrekken die juist en relevant is voor de vacature. Deze gegevens worden door ons 
opgeslagen in een goed beveiligde database.  

Wil je dat wij jouw persoonsgegevens niet langer verwerken? Dan heb je het recht je 
toestemming in te trekken. Dit kun je kenbaar maken door een e-mail te sturen aan onze 
Data Protection Officer via: dpo.nl@dekra.com  

Heb je jouw gegevens achtergelaten ten behoeve van een zoekopdracht en/of aanmelding 
voor de Job Agent, dan slaan we met jouw toestemming jouw gegevens op om je relevante 
vacatures te e-mailen. Je kunt jouw registratie verwijderen door in te loggen in het door jouw 
aangemaakte profiel en onder het kopje ‘Persoonlijke instellingen’ op ‘Registratie 
verwijderen’ te klikken. 

Wij bieden je geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. 

Toegang tot jouw persoonsgegevens  
De door jou aangeleverde gegevens worden opgeslagen in een database. Vervolgens 
worden de gegevens inzichtelijk gemaakt voor de vacaturehouder, de HR medewerkers en 
medewerkers van de desbetreffende afdeling.  

Jouw persoonlijke gegevens stellen we niet aan derden beschikbaar, tenzij we dit op grond 
van de wet verplicht zijn of wanneer er via de job portal strafbare feiten worden gepleegd of 
strafbare uitlatingen worden gedaan.  

Bewaartermijn 
De persoonsgegevens worden tot maximaal één jaar na afronding van de 
sollicitatieprocedure bewaard in onze database. 



 
 

 

 

De server van onze database staat in Duitsland, waar ons hoofdkantoor DEKRA SE 
gevestigd is. Wij hebben, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, 
administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig 
gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig 
geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.  

Jouw rechten 
Als betrokkene heb je het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging en het recht om vergeten 
te worden. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking. 

DEKRA zal alle verzoeken in overweging nemen en binnen een redelijk termijn antwoorden. 
Indien DEKRA besluit jouw verzoek niet te honoreren zal DEKRA je daarvan op de hoogte 
brengen. DEKRA kan bij een verzoek vragen om meer informatie, zodat wij jouw identiteit 
kunnen bevestigen. 

Vragen en contact 
Voor eventuele vragen en/of klachten over het verwerken van jouw persoonsgegevens en/of 
privacy, kun je terecht bij onze Data Protection Officer via: dpo.nl@dekra.com 

Wijzigingen 
DEKRA kan redenen hebben om veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen 
in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op 
de inlogpagina van de job portal.  

Deze versie is opgesteld in december 2018. 

 

 

 

 

 


