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 25 mei 2018 
HONDA MOTOR EUROPE LOGISTICS NV 

 
PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN VAN HONDA 

 

Deze privacyverklaring legt u uit hoe Honda Motor Europe Logistics NV ('Honda', 'wij/we' of 'ons') uw 
persoonsgegevens verwerkt. Ook uw gegevensbeschermingsrechten, waaronder het recht van verzet 
tegen bepaalde vormen van verwerking door Honda, worden erin beschreven. In het hoofdstuk 'Uw 
keuzes en rechten' vindt u meer informatie over uw rechten en over de manier waarop u ze kunt 
uitoefenen. 

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we  
We verwerken de volgende types persoonsgegevens in verband met uw sollicitatie of aanwerving door 
Honda.  
 

 Contactgegevens: zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en thuisadres.  

 Identificatie-informatie: zoals uw geboortedatum en paspoortnummer.  

 Informatie over uw recht om te werken: zoals uw nationaliteit, visa, staatsburgerschap, 
nummer van de sociale zekerheid en paspoortgegevens.  

 Informatie in verband met de job: zoals uw cv, sollicitatiebrief, vorige tewerkstelling en 
functies die u bij andere organisaties heeft uitgeoefend, opleiding, professionele kwalificaties 
en registraties, contactgegevens van referenties, functievoorkeuren, gewenst loon, interesses 
en ambities.  

 Informatie in verband met diversiteitsmonitoring: zoals informatie over uw leeftijd, geslacht, 
ras en etniciteit (indien toegestaan en in de mate die noodzakelijk is voor doeleinden van 
diversiteitsmonitoring).  

 Media-informatie: informatie die beschikbaar is op openbare media en op media waarop men 
zich moet inschrijven (gedrukt en online) en die werd verkregen via betrouwbare 
mediacontroles.  

 Alle andere informatie die u ons geeft (ook tijdens uw eventuele correspondentie met ons): 
zoals meningen.   

 
We ontvangen ook persoonsgegevens van derden, zoals:  

 rekruteringsbureaus waarop u een beroep doet;   

 vorige werkgevers die referenties geven; en  

 medische keuringsdiensten, die bevestigen of u al dan niet fysiek geschikt bent om te werken.  
 
 
Waarom we deze persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren  
We verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens voor de hierna geschetste doeleinden.  

 Wanneer dat nodig is voor de onderstaande doeleinden in het legitieme belang van Honda, 
en wanneer uw gegevensbeschermingsrechten niet prevaleren op onze belangen: 
o om weloverwogen beslissingen over de aanwerving te nemen en uw geschiktheid voor de 

functie te beoordelen.  
o om onze aanwervingsprocedures en -activiteiten te verbeteren. 
o om wettelijke claims af te handelen. 
o om contact met u op te nemen met betrekking tot toekomstige carrièremogelijkheden bij 

Honda. 
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 Wanneer dat nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen:  
o om te bevestigen dat u het recht heeft om te werken in het land waar u heeft 

gesolliciteerd voor een job bij Honda. 
 

Wanneer u deze procedure succesvol afrondt, zullen we nog andere achtergrondonderzoeken 
uitvoeren voor zover dat door de lokale wetgeving toegelaten of vereist is. We zullen u op voorhand 
meer informatie over deze onderzoeken geven. 
 
 
Hoe we uw persoonsgegevens delen  
(a) Gegevensoverdracht aan ondernemingen die diensten verlenen op grond van een contract  

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met ondernemingen die op grond van een contract 
diensten verlenen, zoals de onderstaande ondernemingen:    

 Selectiekantoren op wie wij een beroep doen;    

 IT-hostingprovider (huidige aanbieder: IBM Belgium SPRL/BVBA);   

 HR-service providers voor assessment centers (huidige aanbieders: Hudson, RiseSmart) 
 
(b) Gegevensoverdracht naar overheidsinstanties en/of wetshandhavers  

We delen persoonsgegevens met overheidsinstanties en/of wetshandhavers als dat wettelijk 
verplicht is of als dat vereist is voor de bescherming van onze legitieme belangen in 
overeenstemming met de toepasselijke wetten. 

Gegevensbewaring  
We zullen uw persoonsgegevens bijhouden tijdens de aanwervingsprocedure. Na het afronden van 
de aanwervingsprocedure bewaren we uw persoonsgegevens als volgt:  

 Als u de procedure succesvol heeft doorlopen: We houden uw persoonsgegevens bij, voor zover 
nodig, om onze contractuele relatie te beheren. Uw persoonsgegevens zullen deel uitmaken van 
uw personeelsdossier en we overhandigen u een afzonderlijke privacyverklaring voor het 
personeel van Honda met informatie over de manier waarop uw informatie zal worden gebruikt 
en over uw rechten.  

 Als u de procedure niet succesvol heeft afgerond: We houden uw gegevens maximaal 2 jaar bij, 
zodat we u in gedachten kunnen houden voor toekomstige aanwervingsprocedures of ons kunnen 
verdedigen tegen eventuele vordering met betrekking tot de sollicitatieprocedure.  

 
 
Uw keuzes en rechten  
Wanneer we persoonsgegevens inzamelen om te voldoen aan wettelijke of contractuele 
verplichtingen, is de verstrekking van dergelijke gegevens verplicht: als die gegevens niet worden 
verstrekt, zullen we uw aanwervingsprocedure niet kunnen afronden of zullen we niet kunnen 
voldoen aan onze verplichtingen. In alle andere gevallen is de verstrekking van de gevraagde 
persoonsgegevens facultatief. 

U heeft het recht om Honda om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen; om die te verbeteren 
of te verwijderen of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en om de 
persoonsgegevens die u verstrekt, in een gestructureerd machine-leesbaar formaat te krijgen. 
Bovendien kunt u zich in sommige omstandigheden verzetten tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens (met name wanneer we niet verplicht zijn om de gegevens te verwerken om te 
voldoen aan een contractuele of andere wettelijke vereiste). 
 
Deze rechten kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld als het inwilligen van uw verzoek 
persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt om de verwijdering van 
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informatie die wij moeten bijhouden omdat de wet dat van ons verlangt of omdat we daar dwingende 
legitieme belangen bij hebben. Als u onopgeloste klachten heeft, heeft u het recht om een klacht in 
te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. 
 

Neem contact met ons op  
De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is Honda Motor Europe Logistics NV, 
Langerbruggestraat 104, 9000 Gent (België).  
 
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of contact met ons wenst op te nemen in verband met 
onze verwerking van persoonsgegevens, wend u dan tot (HMEL.gdpr@honda-eu.com).  

 


