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Dit document heeft betrekking op de sollicitatieprocedure voor de opleiding tot specialist
ouderengeneeskunde waarvoor de kandidaten hun sollicitatie aanbieden via de Stichting
Samenwerkende Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland (hierna
‘SOON’ of ‘wij’ of ‘ons’), gevestigd aan de Orteliuslaan 750 in Utrecht ingeschreven in het
register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 30260349.
In deze verklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen met
betrekking tot uw sollicitatie, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke
rechten in dat kader aan u toekomen.

1.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die worden verwerkt, worden door SOON overeenkomstig de wet- en
regelgeving beveiligd. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van
onrechtmatige verwerking.

2.

PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan
identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld
ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.
Wij verzamelen de navolgende persoonsgegevens van u:















NAW-gegevens;
Geslacht;
Contactgegevens;
Geboortedatum;
CV;
Referenten;
Brief;
Pasfoto (onverplicht);
Arts examen universiteit;
Datum arts diploma;
Rijbewijs (ja/nee);
Geldig legitimatiebewijs (ja/nee);
Burgerservicenummer (ja/nee);
BIG-registratienummer.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens met als doel het centraal op doelmatige en
veilige wijze verzamelen van sollicitaties, ten behoeve van het decentraal selecteren en
plaatsen van kandidaten voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde . Wij
hebben een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken, omdat wij
en de opleidingsinstituten zonder deze gegevens u niet kunnen contacteren en/of niet
kunnen beoordelen of u geschikt bent voor de opleiding tot specialist
ouderengeneeskunde.
Daarbij verzamelen en verwerken wij uw BIG-registratienummer om te controleren of u
voldoet aan de formele eis ‘ongeclausuleerd ingeschreven te staan in het BIG-register
voor artsen’.
Ook verzamelen wij informatie over hoe u tot de keuze voor de opleiding tot specialist
ouderengeneeskunde bent gekomen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze
gegevens te verzamelen om te onderzoeken op welke wijze de opleiding tot specialist
ouderengeneeskunde effectief onder de aandacht gebracht kan worden bij de doelgroep.
Deze informatie wordt losgekoppeld van uw persoonsgegevens en in geanonimiseerde
vorm voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.
Tenzij hierboven anders is aangegeven is het verstrekken van de persoonsgegevens
verplicht. Indien deze persoonsgegevens niet worden verstrekt wordt u niet toegelaten
tot de sollicitatieprocedure.

3.

MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij kunnen derden inschakelen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening.
Zo wordt de website waarmiddels u uw gegevens kunt uploaden ontwikkeld en gehost
door een derde. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens dus
slechts ten behoeve van ons.
SOON verstrekt uw persoonsgegevens voorts alleen aan het opleidingsinstituut waarvan
u heeft opgegeven daar te willen solliciteren naar een opleidingsplaats.
De opleidingsinstituten zijn verantwoordelijk voor de verdere verwerking van uw
persoonsgegevens en verwerken deze alleen met als doel het selecteren en plaatsen van
kandidaten voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.
SOON verstrekt de persoonsgegevens niet aan andere derden, tenzij het daartoe bij wet
verplicht is.
De medewerkers van SOON die toegang hebben tot de persoonsgegevens hebben een
geheimhoudingsplicht, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot
mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese
Economische Ruimte.

4.
BEWAARTERMIJNEN
Een kandidaat kan conform artikel 4 lid 1 van het ‘Reglement voor de
Sollicitatiecommissie van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde’ maximaal drie
keer solliciteren naar een opleidingsplaats ouderengeneeskunde. Hierna kan er niet meer
worden deelgenomen aan toekomstige sollicitatierondes. Ter controle van deze bepaling
worden van alle sollicitanten, per sollicitatie, de volgende persoonsgegevens door SOON
voor een periode van 10 jaar bewaard: naam, geboortedatum, geslacht, datum
sollicitatie en opleidingsinstituut waar gesolliciteerd is.
Overige gegevens worden binnen één maand na ingang van de startdatum van de
opleiding definitief verwijderd, tenzij er toestemming gegeven wordt door de sollicitant
om de gegevens langer te bewaren. Wij zullen de gegevens in dat geval één jaar
bewaren.

5.

WIJZIGINGEN IN PRIVACYVERKLARING

SOON kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze
versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina’s regelmatig
te bezoeken.

6.

UW RECHTEN

U heeft het recht ons te verzoeken om:
-

inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer),
uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen,
corrigeren of verwijderen;
bezwaar te maken tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
uw persoonsgegevens te beperken; en/of
uw persoonsgegevens door te geven aan een derde.

Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een
maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij
hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee
maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal
verzoeken dat wij krijgen. Wij zullen u in dat geval informeren.
U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

7.
Contact
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via:
secretariaat@soon.nl.

