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Privacy statement met betrekking tot de sollicitatieprocedure 

 

Dit privacy statement heeft betrekking op de sollicitatieprocedure voor de opleiding (profiel) arts M&G 

uitgevoerd door de Stichting SOGEON (‘SOciaal GEneeskunde Onderwijs Nederland’ of ‘wij’ of ‘ons’), 

gevestigd aan Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer 

van Koophandel onder nummer 71549803. 

 

In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen met betrekking tot uw 

sollicitatie, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. 

 

PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN 

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. 

Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of 

e-mailadres zijn. 

 

Wij verzamelen de navolgende persoonsgegevens van u: 

• NAW-gegevens 

• Geslacht 

• Contactgegevens 

• Geboortedatum 

• CV 

• Referenties 

• Brief 

• Pasfoto (onverplicht) 

• BIG-registratienummer 

• Geldig legitimatiebewijs (ja/nee) 

• Burgerservicenummer (ja/nee) 

 

Wij verzamelen deze persoonsgegevens met als doel het centraal verzamelen van sollicitaties, selecteren, 

toewijzen, matchen en plaatsen van kandidaten voor de opleiding tot (profiel) arts M&G. We hebben een 

gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken, omdat wij zonder deze gegevens u niet 

kunnen contacteren en/of beoordelen of u geschikt bent voor de opleiding tot (profiel) arts M&G. 

 

Daarbij verzamelen en verwerken wij uw BIG-registratienummer om te voldoen aan de wettelijke 

vergewisplicht. 

 

Tenzij hierboven anders is aangegeven is het verstrekken van de persoonsgegevens verplicht. Indien deze 

persoonsgegevens niet worden verstrekt wordt u niet toegelaten tot de sollicitatieprocedure. 
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MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

Wij kunnen derden inschakelen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening. Zo is de website 

waar u uw gegevens kunt uploaden ontwikkeld door een derde en wordt deze gehost door een derde. 

Deze derden zijn bewerkers van ons en verwerken de gegevens dus slechts ten behoeve van ons. 

 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens voorts alleen aan de personen die hier staan beschreven 

waaronder de opleidingsinstituten en de stichting SBOH waar u, bij geschiktheid en definitieve plaatsing, 

in dienst treedt. Deze partijen zijn ook verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en 

verwerken deze alleen met als doel het centraal verzamelen van sollicitaties en selecteren van kandidaten 

voor de opleiding tot (profiel) arts M&G. 

 

Het door u aangeleverde cv wordt gedeeld met de opleidingsinstelling waar u aan bent toegewezen zodat 

zij zich kunnen voorbereiden op het matchingsgesprek. Evenzo wordt het cv na plaatsing, naast de 

persoonsgegevens, beschikbaar gesteld aan de opleidingsinstituten. 

 

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische 

Ruimte. 

 

BEWAARTERMIJNEN 

Wanneer na een sollicitatieperiode de gehele procedure is afgerond, overeenkomstig de datum die 

genoemd is op de tab ‘planning’, worden alle gegevens uiterlijk 4 weken na afronding verwijderd. 

 

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 

beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. 

 

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID 

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. 

Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina’s regelmatig te bezoeken. 

  

http://uitdepraktijk.huisartsopleiding.nl/images/pdf/Sollicitatieproces_v10_november_2016.pdf
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UW RECHTEN 

U heeft het recht ons te verzoeken om: 

 

• inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer); 

• uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of 

verwijderen; 

• verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens; 

• uw persoonsgegevens te beperken; en/of 

• uw persoonsgegevens door te geven aan een derde. 

 

Wij zullen uw verzoek beoordelen conform onze sollicitatieprocedure, de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst 

van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw 

verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw 

verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren. 

 

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Contact 

Indien u vragen heeft over dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-

mailadres: support@sogeon.nl 

mailto:support@sogeon.nl

