Leuk dat je interesse hebt in een functie bij Audax of één van de aan Audax gelieerde bedrijven!
Indien je bij ons solliciteert, ga je gegevens invullen die bij ons in een database terechtkomen. Wij
maken hiervoor gebruik van het systeem Profit van Afas. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met jouw
privacy en verwerken wij jouw gegevens in overeenstemming met de geldende privacy wet- en
regelgeving, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor het doel
waarvoor wij ze verzamelen. Wij verzamelen jouw persoonsgegevens om met jou te communiceren
over de selectieprocedure, de beoordeling van jouw geschiktheid voor de vacature die mogelijk vacant
is en eventuele terugbetaling van de onkosten die je hebt gemaakt. Voor deze doeleinden verwerken
wij de volgende (persoons)gegevens:
- Naam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, geslacht;
- Adres, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer;
- Gegevens omtrent gevolgde cursussen en stages;
- Informatie over de aard en inhoud van het huidige dienstverband en over de beëindiging ervan;
- Andere informatie die relevant is voor de vervulling van de functie, die door jou wordt verstrekt
(in CV/motivatiebrief).
Audax verwerkt deze persoonsgegevens van sollicitanten op basis van een gerechtvaardigd belang als
bedoeld in artikel 6 lid 1, onder f, AVG. We verwerken jouw gegevens in verband met de uitvoering
van het wervingsproces en om te voldoen aan wettelijke vereisten.
Indien jij de nieuwe functie gaat vervullen, worden jouw gegevens opgenomen in jouw
personeelsdossier. Indien je het helaas niet geworden bent, verwijderen wij jouw gegevens uiterlijk 4
weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij je ons toestemming geeft om jouw gegevens
langer te bewaren. We zullen jouw gegevens dan maximaal 1 jaar na beëindiging van de
sollicitatieprocedure verwijderen.
Jouw persoonlijke gegevens stellen we niet aan derden beschikbaar, tenzij we dit op grond van de wet
verplicht zijn of er via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden
gedaan.
Je hebt recht op:
- het overdragen van jouw persoonsgegevens (recht op data portabiliteit);
- ‘vergeten’ te worden (recht op vergetelheid);
- inzage in jouw sollicitatiegegevens (recht op inzage);
- het wijzigen van jouw persoonsgegevens (het recht op rectificatie en aanvulling);
- minder gegevens te laten verwerken (recht op beperking van de verwerking);
- een menselijke blik bij besluiten over jou (het recht met betrekking tot geautomatiseerde
besluitvorming en profilering);
- bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevens.
Indien je één van bovenstaande rechten wilt uitoefenen stuur je een e-mail naar privacy@audax.nl.
Wij komen dan z.s.m. maar uiterlijk binnen 4 weken terug op jouw verzoek. Indien je een klacht hebt
over de verwerking van jouw persoonsgegevens horen we het natuurlijk ook graag. Je hebt echter ook
het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Audax heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens
Audax toegang hebben tot deze gegevens zijn verplicht tot geheimhouding. Audax hanteert algemeen

geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door bezoekers
verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.
Contactgegevens:
Audax Groep B.V.
KvK-nummer: 18015718
Burgemeester Krollaan 14
5126 PT Gilze
Telefoonnummer: 088-1339000
E-mailadres: privacy@audax.nl
Contactpersoon: de heer R. Boussen

