MERIN
PRIVACYVERKLARING SOLLICITANTEN
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Introductie

Veel dank voor uw sollicitatie naar een functie bij Merin Management B.V. (Merin, hierna ook aangeduid
als ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’).
Wij informeren u in deze privacyverklaring (de Privacyverklaring) graag over de wijze waarop wij uw
persoonsgegevens gebruiken en over uw rechten in dat verband. Wij respecteren en waarderen uw privacy
en verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend op de manier en voor de doeleinden die wij
in deze Privacyverklaring beschrijven. Wij raden u daarom aan om deze Privacyverklaring zorgvuldig door
te lezen.
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Wie zijn wij?

Wij zijn Merin Management B.V. gevestigd te (1101 CC) Amsterdam, aan de Hogehilweg 8 en ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33235895. Wij richten ons als
vastgoedbeheerder en investeerder op het verkrijgen, beheren (en verhuren), exploiteren, bouwen
ontwikkelen en vervreemden van en beleggen in onroerend goed.
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Doel en reikwijdte van deze Privacyverklaring

In het kader van uw sollicitatieprocedure verzamelen, bewaren en gebruiken wij uw persoonsgegevens.
Deze Privacyverklaring is bedoeld om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de Europese privacywetgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet
AVG (de UAVG). Onder de AVG worden wij aangemerkt als ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Vanuit onze
rol als verwerkingsverantwoordelijke willen wij u hierbij informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens
omgaan.
Deze Privacyverklaring is relevant voor iedereen die solliciteert naar een functie bij Merin. Dit betreft ook
personen die solliciteren naar een functie als tijdelijke kracht, consultant, aannemer, manager, agent,
directeur, werkstudent of stagiaire. Deze Privacyverklaring is van toepassing voor de duur van uw
sollicitatieprocedure en voor zolang wij uw gegevens in dat verband verwerken. Als u een positie
aangeboden krijgt binnen Merin en u deze positie accepteert, dan zal de Interne Privacyverklaring van
Merin op u van toepassing worden. Deze Interne Privacyverklaring zullen wij op dat moment aan u
verstrekken.
De term ‘persoonsgegevens’ is in de AVG gedefinieerd als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon (“de betrokkene”)”. Van sommige gegevens, zoals uw naam en contactgegevens, is het direct duidelijk
dat dit persoonsgegevens zijn. Maar ook minder voor de hand liggende gegevens kunnen onder de definitie van
persoonsgegevens vallen. Een beschrijving van de soorten persoonsgegevens die wij van u verwerken, vindt u in
paragraaf 4 hieronder.

Soms kan het nodig zijn om de Privacyverklaring te wijzigen. Indien deze wijzigingen plaatsvinden tijdens
uw sollicitatieprocedure, dan zullen wij u de meest recente versie toesturen. Daarnaast kunt u de meest
actuele versie van deze Privacyverklaring altijd vinden op onze website https://merin.nl/privacyverklaring.
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U kunt ons natuurlijk ook altijd verzoeken om u een kopie van de meest recente versie van de
Privacyverklaring toe te sturen.
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Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe doen wij dat?

In het kader van uw sollicitatieprocedure kunnen wij een of meer van de onderstaande categorieën
persoonsgegevens van u verzamelen en (verder) gebruiken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Volledige naam
Geboortedatum
Geslacht
Contactgegevens, waaronder adres, telefoonnummer en e-mailadres
Huidige functie en/of titel
Curriculum Vitae
Diploma’s en/of certificaten
Beoordelingen
Referenties/aanbevelingen
Uw antwoorden op interview vragen
De persoonsgegevens die u ons mogelijke verstrekt in uw motivatiebrief
Testresultaten/resultaten
van
assessments,
bestaande
uit
een
persoonlijkheidsvragenlijst, capaciteitentest, vragenlijst en interview met een externe
consultant
Overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die kenbaar zijn via openbaar
toegankelijke bronnen, zoals LinkedIn (voor zover relevant voor uw sollicitatie)

De hiervoor opgesomde persoonsgegevens kunnen wij direct van u hebben verkregen of van:
•
•
•
•
•
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recruiters of werving- en selectiebureaus;
externe assessmentbureaus of consultants;
uw referenties en/of (voormalig) werkgevers;
het instituut of de instituten waar u opleidingen en of cursussen hebt gevolgd; en
Openbaar toegankelijke bronnen, zoals LinkedIn.

Voor welke doelen en op basis van welke grondslag gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend voor een of meer van onderstaande doeleinden gebruiken:
•
•
•
•

om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarnaar u solliciteert en of u aan
alle relevante (functie) eisen voldoet (in het kader van onze bedrijfscontinuïteit);
ten behoeve van onze interne administratie;
om met u te communiceren; en
om een (arbeids)overeenkomst met u aan te kunnen gaan.

Wij mogen deze persoonsgegevens van u verwerken op grond de volgende juridische grondslagen: onze
gerechtvaardigde (bedrijfs)belangen, en omdat de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is om een
(arbeids)overeenkomst met u aan te gaan (en uit te voeren), indien u de sollicitatieprocedure succesvol
hebt doorlopen.
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Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, zoals onze dienstverleners (waaronder onze ITdienstverleners en externe assessmentbureaus (indien van toepassing)) en onze juridisch adviseurs ten
behoeve van het opstellen van uw arbeidsovereenkomst. Wij delen uw persoonsgegevens slechts met
deze derden voor de hiervoor onder paragraaf 5 genoemde doeleinden.
Daarnaast delen wij jouw persoonsgegevens met onze investeerder en aandeelhouder. Deze partij is
gevestigd in Londen en zal per 1 januari 2021 worden aangemerkt als partij die is gevestigd buiten de
Europees Economische Ruimte (EER). In landen buiten de EER is mogelijk sprake van een lager niveau
van gegevensbescherming dan in Nederland. Wij zorgen er daarom voor dat er uiterlijk op 1 januari 2021
passende maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens tijdens en na de gegevensoverdracht naar
het Verenigd Koninkrijk te beschermen (in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming). Deze maatregelen bestaan er onder meer uit dat wij de goedgekeurde EU
Standard Contractual Clauses zullen aangaan met deze partij indien en/of voor zo lang als het Verenigd
Koninkrijk niet door de Europese Commissie wordt aangewezen als land met voldoende
beschermingsniveau (adequaatheidsbesluit). In dat geval zouden aanvullende maatregelen namelijk niet
(meer) nodig zijn.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens delen met toezichthoudende instanties (waaronder de
Autoriteit Persoonsgegevens), overheden of hulpinstanties, bijvoorbeeld in het geval van een datalek,
klacht, extern onderzoek of noodsituatie. Tot slot is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met
rechterlijke instanties in het geval van een juridisch geschil.
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Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel voor de duur van uw sollicitatieprocedure en voor de duur
van uw mogelijk hierop volgende dienstverband. Wij bewaren de persoonsgegevens die wij tijdens de
sollicitatieprocedure van of over u hebben verkregen echter uitsluitend tijdens uw dienstverband, voor zover
dat voor ons noodzakelijk is. De overige persoonsgegevens zullen wij na afronding van de
sollicitatieprocedure verwijderen.
Indien u na afronding van de sollicitatieprocedure niet bij Merin in dienst treedt, verwijderen wij uw
persoonsgegevens binnen 4 weken na de afwijzing (of het afslaan van het aanbod). In afwijking van het
voorgaande, kunt u ons ook uw expliciete toestemming geven voor het bewaren van uw persoonsgegevens
voor een langere periode omdat u wilt dat wij contact met u opnemen wanneer er een andere, voor u
geschikte vacature vrijkomt. Wij zullen uw gegevens dan gedurende de periode van een jaar bewaren. U
kunt de door u gegeven toestemming op ieder moment intrekken, waarop wij uw persoonsgegevens alsnog
zullen verwijderen.
Wij zullen uw persoonsgegevens slechts voor een langere periode bewaren dan hiervoor is beschreven,
indien (i) wij hiertoe (juridisch of contractueel) verplicht zijn, of (ii) om onze gerechtvaardigde belangen te
verdedigen, bijvoorbeeld in het kader van een juridische procedure.
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Welke rechten hebt u?

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht:
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•
•
•
•
•
•
•

op inzage in uw persoonsgegevens (u kunt ons schriftelijk verzoeken om een kopie van
de persoonsgegevens die wij van u hebben);
op aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens;
op rectificatie (verbetering/wijziging) van uw persoonsgegevens;
op (gedeeltelijke) verwijdering van uw persoonsgegevens;
op beperking van (een deel van) de verwerking van uw persoonsgegevens;
op het maken van bezwaar tegen (een deel van) de verwerking van uw
persoonsgegevens; en
om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine
leesbare vorm en om die persoonsgegevens aan een andere organisatie over te (doen)
dragen.

Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking
van uw persoonsgegevens door ons.
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Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
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Contactgegevens

Om contact met ons op te nemen over alles wat verband houdt met uw persoonsgegevens en/of
gegevensbescherming, met inbegrip van het uitoefenen van uw rechten als betrokkene zoals hierboven in
paragraaf 9 besproken, in het bijzonder uw recht op bezwaar, kunt u gebruikmaken van onderstaande
contactgegevens:
Naam:
E-mail adres:
Telefoonnummer:
Adres:

Weroen Ramautar
privacy@merin.nl
+ 31 (0)20 607 74 02
Hogehilweg 8, 1101 CC Amsterdam
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