Verklaring inzake gegevensbescherming – Sharp Talent Community
Sharp verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten voor de uitvoering van het
recruitmentproces. Sharp zet zich in transparant te zijn over hoe zij deze gegevens verzamelt dan wel
gebruikt. Daarnaast zet Sharp zich in te voldoen aan de verplichtingen inzake gegevensbescherming
onder de toepasselijke privacywetgeving. De Sharp-entiteit die verantwoordelijk is voor de
geadverteerde functie is de verwerkingsverantwoordelijke die uw persoonsgegevens op dit Sharp
InGenium-wervingsplatform verzamelt en verwerkt.
Hudson Global, Inc., 53 Forest Avenue, 1st floor , Old Greenwich, CT 06870, VS beheert namens Sharp
het Sharp InGenium-wervingsplatform . Hudson Global, Inc. beheert het InGenium-wervingsplatform
namens Sharp ten behoeve van de Europese Sharp-entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de werving
en het beheer van de geadverteerde functies. Sharp heeft Hudson Global, Inc. ook opdracht gegeven
om het volledige wervingsproces, inclusief de selectie en screening van kandidaten, te begeleiden.
Welke informatie wordt verzamelt ?
Sharp verzamelt en verwerkt informatie over u. Deze informatie omvat:
1. uw naam, adres en contactgegevens, inclusief e-mailadres en telefoonnummer, geboortedatum en
geslacht;
2. Gegevens over uw kwalificaties, vaardigheden, ervaring en arbeidsverleden, waaronder begin- en
einddatum, bij vorige werkgevers en bij de organisatie; en gegevens welke zijn verzameld aan de
hand van sollicitatieformulieren, cv's en andere schriftelijke documenten die aan Sharp zijn verstrekt
ten behoeve van de verwerking van uw sollicitatie
3. Informatie over uw salaris, waaronder van uw vorige salaris en opzeggingstermijn
4. Informatie over uw burgerlijke staat
5. Informatie over uw nationaliteit eventueel , inclusief details over visa en werkvergunningen
6. Alle andere informatie die u tijdens de sollicitatieprocedure heeft verstrekt, inclusief andere
persoonsgegevens die Sharp tijdens de sollicitatieprocedure van u heeft ontvangen, inclusief
gegevens over persoonlijke interesses en lidmaatschappen
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het Hudson InGenium-platform zodat het Hudson RPO team,
zij ondersteunen Sharp bij de werving van personeel, , uw sollicitatie voor de geadverteerde functie kan
beoordelen en contact met u kan opnemen.
Verwerkingsdoeleinden
Persoonsgegevens worden verwerkt in het Sharp InGenium-wervingsplatform om:
•
•
•
•
•

Uw geschiktheid en beschikbaarheid voor de geadverteerde functie te beoordelen.
contact met u op te nemen tijdens het wervingsproces; u berichten te sturen of om aanvullende
informatie aan te vragen indien dat nodig blijkt
te beoordelen of u geschikt bent voor andere huidige en toekomstige functies bij Sharp
een relatie met u op te bouwen tijdens de bemiddeling en meer te weten te komen over uw
ambities
een kandidaat profiel voor u aan te maken op het Sharp InGenium-wervingsplatform

Rechtsgrond voor de verwerking
Wij beperken het verzamelen van persoonsgegevens tot wat absoluut noodzakelijk is om onze
wettelijke of zakelijke verplichtingen na te komen.
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden omdat: (a) wij
een gerechtvaardigd belang hebben bij het evalueren van uw sollicitatie en het beheren van onze relatie
met u; (b) de informatie vereist is om u te voorzien van de informatie waarvan u hebt aangegeven dat
u interesse hebt om deze te ontvangen of (c) wij onderworpen zijn aan wettelijke of reglementaire
verplichtingen, zoals het verstrekken van informatie aan een overheidsinstantie of
wetshandhavingsinstantie.

Wie heeft toegang tot de gegevens?
De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot noodzaak. Uw gegevens kunnen intern binnen
Sharp gedeeld worden, ook met leden van HR en afdelingsverantwoordelijken/-managers om uw
sollicitatie- en wervingsproces te vergemakkelijken.
Als aangewezen verwerker heeft HudsonRPO. toegang tot uw persoonsgegevens al naar gelang de
noodzaak om de wervingstaken uit te voeren. HudsonRPO. mag echter geen informatie delen zonder
voorafgaande toestemming van Sharp. Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens,
naast HudsonRPO., met andere derden delen. Wij zullen uw persoonsgegevens echter alleen om de
volgende redenen bekend maken:
•
•
•

Als het nodig is om een externe dienstverlener in te schakelen om de wervingsdiensten te
vergemakkelijken of uit te breiden, zoals we tegenwoordig doen met HudsonRPO.
Op uw uitdrukkelijke verzoek.
Zoals vereist door een gerechtelijk bevel of een andere wettelijke of reglementaire vereiste.

Sharp verzamelt of bundelt geen persoonsgegevens die via deze site is verkregen voor verspreiding of
verkoop aan derden voor marketingdoeleinden of voor het hosten van mailings namens derden.
Hoe lang bewaart Sharp de gegevens?
Sharp bewaart uw persoonsgegevens voor de duur van uw wervingsproces en gedurende een beperkte
periode na afloop van uw sollicitatieprocedure. De Sharp-entiteit die verantwoordelijk is voor de
geadverteerde positie zal uw gegevens bewaren in overeenstemming met de wettelijke vereisten,
wettelijke verplichtingen en gerechtvaardigde zakelijke behoeften.
Uw rechten
Als betrokkene hebt u een aantal rechten. U kunt:
1. Op verzoek uw gegevens inzien en een kopie van uw gegevens verkrijgen;
2. Eisen dat Sharp onjuiste of onvolledige gegevens rectificeert;
3. De organisatie verplichten uw gegevens te verwijderen of te stoppen met de verwerking ervan,
bijvoorbeeld als de gegevens niet langer nodig zijn voor de verwerking;
4. Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens waarbij Sharp zich beroept op zijn
gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond voor verwerking;
5. Sharp vragen om de verwerking van gegevens voor een periode te staken als de gegevens
onnauwkeurig zijn of als er een geschil bestaat over de vraag of uw belangen al dan niet
zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde belangen voor de verwerking van gegevens door
Sharp
Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met ons:
DPOEurope.SEE@sharp.eu
Hoe beschermt Sharp gegevens?
Sharp neemt de beveiliging van uw gegevens uiterst serieus. Sharp heeft een intern beleid en interne
controles om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet verloren gaan, per ongeluk vernietigd worden,
misbruikt worden of openbaar gemaakt worden en dat deze niet geopend worden, behalve door zijn
medewerkers bij de uitvoering van hun taken.
Wanneer Sharp derden inschakelt om persoonsgegevens namens Sharp te verwerken, zoals
HudsonRPO., dan doet Sharp dit op basis van schriftelijke instructies. Derden zijn verplicht tot

geheimhouding en zijn ook verplicht passende technische en organisatorische maatregelen te nemen
om de veiligheid van de gegevens te waarborgen.

Als u vragen hebt of als u het gevoel hebt dat uw zorgen niet zijn weggenomen in deze verklaring inzake
gegevensbescherming, neem dan contact op met DPOEurope.SEE@sharp.eu.

