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                          Information Resources, Inc. ("IRI") - Wereldwijde privacyverklaring 
voor sollicitanten  
______________________________________________________________________________  

  
25 mei 2018  
  
1. Doel  
  
Lees deze privacyverklaring voor sollicitanten (de "Privacyverklaring voor sollicitanten") goed 
door.  Als u via deze website sollicitatiegegevens instuurt, gaat u akkoord met de wijze waarop 
IRI persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, zoals hieronder beschreven.  
  
2. Over IRI  
  
IRI ondersteunt klanten bij hun groei. IRI identificeert de aspecten die daarbij van belang zijn en 
legt uit hoe deze bedrijfsgroei kunnen bevorderen.  IRI is een Amerikaans bedrijf uit Delaware 
dat zijn hoofdkantoor heeft in Chicago (Illinois). Deze Privacyverklaring voor sollicitanten geldt 
voor Information Resources, Inc. ("IRI") en al zijn gelieerde bedrijven en dochterondernemingen 
(gezamenlijk "IRI", "we", "wij", "ons" of "onze").  
  
3. Informatie die door IRI wordt verzameld   
  
Het insturen van een sollicitatie en bijbehorende informatie is geheel vrijwillig. Als onderdeel van 
de sollicitatieprocedure verzamelt IRI bepaalde persoonsgegevens over u, waaronder de 
gegevens die u ons verstrekt via de sollicitatieformulieren, uw cv en andere documenten die u 
opstuurt. Dergelijke informatie betreft in eerste instantie, maar beperkt zich niet tot uw naam, 
adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, burgerservicenummer, geslacht, beroep, 
opleidingsniveau, inkomen, kwalificaties, gegevens in verband met immigratieregels en 
arbeidsvergunningen, gelijkheid en diversiteit, en alle informatie die wij verzamelen in het kader 
van de screening- en verificatieprocedure, en andere persoonsgegevens die u tijdens de 
sollicitatieprocedure en sollicitatiegesprekken mondeling of schriftelijk geheel vrijwillig aan IRI-
medewerkers verstrekt.  Wanneer IRI uw sollicitatie in overweging neemt of wanneer IRI u een 
functie aanbiedt, kan IRI bepaalde aanvullende informatie verzamelen, hetzij rechtstreeks van u, 
hetzij van derden.  [IRI maakt voor het uitvoeren van screening- en verificatieprocedures gebruik 
van diensten van derden]. (Persoonlijk identificeerbare informatie over u die wij van u of 
anderen ontvangen in het kader van uw sollicitatie, worden in dit beleid aangeduid als 
"persoonsgegevens").  
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IRI kan uw persoonsgegevens handmatig of elektronisch verzamelen en bewaren. Elektronisch 
verzamelde gegevens omvatten ook gegevens die onbewust worden verzameld, zoals ontvangen 
en verzonden e-mailberichten die op e-mailservers worden bewaard. Wanneer 
persoonsgegevens via een IRI-website worden verzameld, kan IRI gebruikmaken van 
cookietechnologie om onze online sollicitatieprocedures naar behoren te kunnen laten 
functioneren. Wanneer u onze website bezoekt, stuurt uw browser ons automatisch een IP-
adres en bepaalde andere gegevens, zoals het type browser dat u gebruikt.  De IRI-cookies van 
deze website worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van uw gebruikersvaring. Zij worden niet 
gebruikt om schadelijke programma's op uw computer uit te voeren. U kunt ervoor kiezen om 
via uw browserinstellingen onze cookies te weigeren. Het gevolg kan echter zijn dat u onze 
online sollicitatietools niet of beperkt kunt gebruiken.  
  
  
4. Juridische basis en doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens 
 

Het concept "persoonsgegevens" wordt gedefinieerd in gegevensbeschermingswetgeving en 
heeft betrekking op informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar individu. Wij 
gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal doeleinden in verband met het beoordelen van 
uw geschiktheid en bekwaamheid voor het vervullen van een functie binnen IRI. Als u deze 
gegevens of een deel ervan niet verstrekt, kan IRI uw sollicitatie mogelijk niet verwerken. In 
sommige gevallen kan dat betekenen dat wij de sollicitatieprocedure met u niet kunnen 
voortzetten, omdat wij dan niet beschikken over de persoonsgegevens die wij noodzakelijk 
achten voor het effectief en efficiënt beheren van de selectieprocedure. 
 
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dat op basis van een rechtmatige 
"voorwaarde" voor verwerking.  In de meeste gevallen wordt het verwerken van uw 
persoonsgegevens gerechtvaardigd op een van de volgende gronden:   

 wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld controles uitvoeren in 
verband met immigratieregels en arbeidsvergunningen);  

 wij hebben als bedrijf gerechtvaardigde belangen die prevaleren boven uw belangen, 
fundamentele rechten of vrijheden (bijvoorbeeld prestaties van kandidaten tijdens 
sollicitatiegesprekken beoordelen, antecedentenonderzoeken uitvoeren ter verificatie 
van uw identiteit, kwalificaties en ervaring);  

 uw toestemming (bijvoorbeeld het in overweging nemen van een vrijwillig opgestuurd 
cv); 

 om op uw verzoek stappen te kunnen zetten voor het aangaan van een arbeidscontract 
met u (dit geldt voor de functieaanbodfase, waarin wij meer informatie moeten 
verzamelen of verzamelde informatie moeten verwerken om het arbeidscontract te 
kunnen aangaan en uit te voeren). 
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Het verwerken van bijzondere categorieën gegevens wordt gerechtvaardigd op grond van een 
hierboven genoemde voorwaarde, en gewoonlijk op grond van een van de volgende speciale 
uitzonderingen: 

 om te kunnen voldoen aan arbeidsrechtelijke verplichtingen (bijvoorbeeld het verwerken 
van gegevens over etniciteit in immigratie- en arbeidsvergunningsdocumenten); 

 op grond van een zwaarwegend algemeen belang zoals toegestaan door lokale wetgeving 
(bijvoorbeeld het uitvoeren van controles ten aanzien van gelijke kansen); of 

 voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.  
 
Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen (zoals gebleken bij een antecedentenonderzoek) 
worden alleen verwerkt wanneer wij daartoe juridisch zijn gemachtigd onder EU- of lokale 
wetgeving.  
 
Wij verzamelen deze gegevens over u voor het beheren van IRI-gerelateerde activiteiten. IRI kan 
uw persoonsgegevens gebruiken in verband met het beoordelen en selecteren van sollicitaties, 
bijvoorbeeld bij het uitvoeren van sollicitatiegesprekken en -tests en andere evaluaties en 
beoordelingen die nodig zijn tijdens de selectieprocedure, waaronder de uiteindelijke 
aanstelling, de beoordeling van uw werkvergunning, [indien wettelijk toegestaan en vereist voor 
uw functie, het opvragen van strafbladgegevens en het uitvoeren van een programma voor 
gelijke kansen] en bij overige activiteiten die voor de selectieprocedure van belang zijn.   
 
Wanneer uw sollicitatie wordt afgewezen, blijven wij, als u ons daarvoor toestemming geeft, uw 
de gegevens gedurende een beperkte periode verwerken, zodat wij uw kandidatuur voor 
toekomstige vacatures in overweging te kunnen nemen. 

 
5. Hoe IRI de verzamelde informatie gebruikt    
  
IRI kan uw persoonsgegevens gebruiken om schriftelijk, telefonisch of online met u te 
communiceren om uw sollicitatie te evalueren, om de wervingsbehoeften en -praktijken van IRI 
te analyseren of om andere redenen die verband houden met het efficiënt beheren van de 
wervingsprocedures en de personeelsadministratie van IRI. IRI kan uw persoonsgegevens 
combineren met onderzoekstools en informatie uit andere bronnen.  
  
6. Toegang krijgen tot de gegevens die IRI verzamelt   
  
IRI kan u vragen om de persoonsgegevens die wij over u bewaren, te controleren en bij te 
werken. U kunt te allen tijde contact opnemen met IRI om een afschrift van deze informatie op 
te vragen, en om te verzoeken deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen.  Neem 
contact op met een vertegenwoordiger van de afdeling Human Resources om een dergelijk 
verzoek te bespreken, of neem contact met ons op via Privacy.Officer@IRIWorldWide.com.   
  
7. Gegevensbewaring   
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IRI is verplicht om bepaalde informatie over sollicitanten te bewaren. Persoonsgegevens worden 
bewaard zo lang dat nodig is in verband met het doel waarvoor deze waren verzameld.  Als IRI 
niets meer doet met uw persoonsgegevens, kan IRI deze uit zijn database verwijderen, 
behoudens verplichtingen en beleid van IRI ten aanzien van gegevensbewaring en eventuele van 
toepassing zijnde wettelijke of regelgevende verplichtingen.  
 
Onder bepaalde omstandigheden moeten wij op grond van wettelijke of regelgevende 
verplichtingen specifieke gegevens gedurende een bepaalde periode bewaren, ook na afloop van 
de selectieprocedure. In andere gevallen bewaren we bepaalde gegevens bewust in verband 
met verzoeken of geschillen die zich naar ons oordeel van tijd tot tijd kunnen voordoen.   
  
IRI kan uw persoonsgegevens gedurende maximaal twee jaar ook bewaren om u in de toekomst 
op vacatures te attenderen.  IRI kan persoonsgegevens van sollicitanten ook zonder opgave van 
redenen verwijderen. Het is daarom van belang dat u de persoonlijke informatie die u ons 
verstrekt, ook zelf bewaart.  
  
8. Profilering en geautomatiseerde besluitvorming 
'Geautomatiseerde besluitvorming' heeft betrekking op beslissingen die uitsluitend op basis van 
geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens worden genomen.  Dat betekent dat 
gegevens met behulp van bijvoorbeeld softwarecode of algoritmen, zonder menselijke 
tussenkomst worden verwerkt.  
 
'Profilering' heeft betrekking op het toepassen van geautomatiseerde processen zonder 
menselijke tussenkomst (zoals computerprogramma's) bij het analyseren van uw 
persoonsgegevens om zo uw gedrag te evalueren of om dingen over u te voorspellen.  
Aangezien bij profilering gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde verwerking van 
gegevens, is dit proces soms gekoppeld aan geautomatiseerde besluitvorming. Niet alle 
profileringsresultaten leiden tot geautomatiseerde besluitvorming, maar die mogelijkheid 
bestaat wel.  
 
We gebruiken bijvoorbeeld geautomatiseerde processen (zoals psychometrische toetsen) om 
kandidaten te profileren om inzicht te krijgen in de geschiktheid van kandidaten voor bepaalde 
functies.] / [We gebruiken geautomatiseerde besluitvorming om in een vroege fase van de 
selectieprocedure sollicitanten te screenen op bepaalde objectieve criteria, zoals kwalificaties en 
opleidingsniveau. 
 
9. Openbaarmaking van gegevens   
  
Persoonsgegevens worden primair, maar niet exclusief beheerd door personeel van de afdeling 
Human Resources van IRI en kunnen elektronisch worden benaderd. Ook ander personeel dat is 
betrokken bij rekruterings- en gegevensbeheer, kan geheel of gedeeltelijk toegang hebben tot 
uw persoonsgegevens. Dat geldt ook voor het senior management. Om de hierboven 
beschreven doelstellingen te bereiken, en omdat wij onderdeel zijn van een grotere 
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internationaal opererende bedrijvengroep, kunnen wij uw persoonsgegevens zo nu en dan 
beschikbaar stellen aan andere bedrijven binnen de IRI-bedrijvengroep. De persoonsgegevens 
worden verwerkt en opgeslagen op IRI-systemen of op systemen die worden gehost door 
derden die IRI heeft gecontracteerd. Het gebruik van deze systemen kan met zich meebrengen 
dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een ander land dan het land van waaruit u 
solliciteert.  
  
Als u ingezetene bent van de EU worden uw persoonsgegevens uitsluitend doorgegeven aan 
dochterondernemingen van IRI en aan derden die zijn gevestigd in landen die worden geacht te 
beschikken over adequate beschermingsniveaus voor persoonsgegevens. In het geval van de 
Verenigde Staten gebeurt dat in overeenstemming met het privacybeleid en de Privacyschild-
verklaring van IRI. Wanneer derden uw persoonsgegevens naar landen buiten de EER 
doorgegeven, nemen wij stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens een adequaat 
beschermingsniveau krijgen, onder andere door bijvoorbeeld 
gegevensdoorgifteovereenkomsten aan te gaan of door te controleren of deze derden zijn 
gecertificeerd volgens toepasselijke gegevensbeschermingsregelingen. Derden die 
persoonsgegevens van sollicitanten uit de EU verwerken, moeten voldoen aan het privacybeleid 
en de Privacyschild-verklaring van IRI.  Raadpleeg onze Privacyschild-verklaring op onze website 
voor meer informatie over de deelname van IRI aan het Privacyschild-programma.   
 
 
U hebt het recht om een exemplaar van alle gegevensdoorgifteovereenkomsten op te vragen op 
grond waarvan uw persoonsgegevens worden doorgegeven, of om toegang te vragen tot andere 
veiligheidsmaatregelen die we gebruiken. Alle gegevensdoorgifteovereenkomsten die aan u ter 
beschikking worden gesteld, kunnen worden gecensureerd in verband met commerciële 
gevoeligheid.  
  
 
We kunnen gebruikmaken van de diensten van externe wervingsbureaus.  Deze derden kunnen 
toegang hebben tot uw persoonsgegevens of deze slechts hosten of kunnen het kader van ons 
wervingssysteem ondersteunen en onderhouden. Dit gebeurt echter altijd volgens onze 
aanwijzingen en op basis van een contractuele relatie. 
 
 
Daarnaast kan IRI in voorkomende gevallen uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan 
gerechtelijke en regelgevende autoriteiten (zoals een arbeidsrechtbank of belastingdienst), 
accountants, auditoren, advocaten en andere externe professionele adviseurs en aan partijen 
die ons producten of diensten leveren (zoals leveranciers van IT-systemen en 
personeelsadviseurs). Ongeacht andere bepalingen in deze Privacyverklaring voor sollicitanten, 
kunnen wij uw persoonsgegevens ook beschikbaar stellen aan derden wanneer dat wettelijk 
verplicht is, wanneer dat wenselijk is om onze wettelijke rechten uit te oefenen, om actie te 
ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten of om de veiligheid van mensen te 
beschermen.  Wanneer ons bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt verkocht aan, fuseert met of 
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anderszins wordt overgedragen aan een andere entiteit, worden uw persoonsgegevens mogelijk 
overgedragen als onderdeel van die transactie.  
  
  
 
  
10. Beveiliging van uw persoonsgegevens 
We implementeren redelijke fysieke, technische en administratieve veiligheidsnormen die zijn 
ontwikkeld om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging, 
vernietiging of beschadiging en om een veiligheidsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het 
risico.  We nemen stappen om toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot IRI-personeel 
dat toegang tot deze gegevens moet hebben in verband met een van de genoemde doeleinden.  
 
11. Rechten van betrokkenen 

 
Ten aanzien van uw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verwerken, hebt u het 
recht om: 

 een afschrift te ontvangen van uw persoonsgegevens met informatie over de manier 
waarop deze worden verwerkt en op grond waarvan; 

 onjuiste persoonsgegevens te rectificeren (waaronder het recht om onvolledige 

persoonsgegevens aan te vullen);  

 in een beperkt aantal omstandigheden uw persoonsgegevens te laten verwijderen 
wanneer het bewaren ervan niet langer noodzakelijk is in verband met de doeleinden 
waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;  

 het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken indien:  
o de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens wordt betwist; 
o de verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar hebt tegen het verwijderen van 

de persoonsgegevens; 
o we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor we 

deze hadden verzameld, maar wanneer we ze nodig hebben in verband met het 
vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; 

 bezwaar te maken tegen gegevensverwerking die wij op grond van een gerechtvaardigd 
belang hebben gerechtvaardigd; 

 bezwaar te maken tegen beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde 
verwerking;  

 een draagbaar exemplaar van uw persoonsgegevens op te vragen of een exemplaar door 
te laten sturen naar een externe verwerkingsverantwoordelijke; of 

 te verzoeken om een overzicht te ontvangen van of toegang te krijgen tot 
veiligheidsmaatregelen die wij in acht nemen bij het doorgeven van uw 

persoonsgegevens naar landen buiten de EER.  
In aanvulling op het bovenstaande, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de 
toezichthouder. 
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12. Privacy van minderjarigen   
  
Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar noch 
vragen wij hen om deze gegevens. Als u jonger bent dan 16 jaar, maak dan niet gebruik van de 
sollicitatiesystemen van IRI.  Wanneer we erachter komen dat we persoonsgegevens hebben 
verzameld van iemand die jonger is dan 16 jaar, verwijderen wij deze zo snel mogelijk.  
  
13. Wijzigingen in deze Privacyverklaring voor sollicitanten  
  
Deze Privacyverklaring voor sollicitanten vervangt al onze eerdere verklaringen over het 
verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens door IRI. We behouden ons het recht voor 
deze Privacyverklaring voor sollicitanten en de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken, 
aan te passen en aanzienlijk te wijzigen voor zover dat is toegestaan onder toepasselijke 
wetgeving.  De meest actuele versie van de Privacyverklaring voor sollicitanten kunt u altijd 
online raadplegen op www.IRIWorldWide.com.  
  
14. Contact opnemen met IRI  
  
IRI stelt uw opmerkingen over deze Privacyverklaring op prijs. Aarzel niet om contact met ons op 
te nemen via de sectie 'Toegangsverzoek van een betrokkene' van onze Privacypagina op 
www.IRIWorldWide.com of door contact op te nemen met onze Chief Privacy Officer via 
Privacy.Officer@IRIWorldWide.com.   
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