
 

 

 

PRIVACY POLICY T.A.V. SOLLICITANTEN 

Wanneer je solliciteert door een e-mail te sturen naar jobs.antw@dpworld.com (zowel voor bepaalde 

vacatures die op de website staan als bij open sollicitaties) geef je ons bepaalde persoonsgegevens en 

ga je ermee akkoord dat wij, DP World Antwerp Holding NV, met maatschappelijke zetel te 9130 

Beveren, Molenweg, Haven 1950 en ingeschreven in de KBO onder nummer 0406.070.605, deze 

persoonsgegevens zullen verwerken in het kader van je sollicitatie.  

Het kan onder andere de volgende persoonsgegevens betreffen: je voor- en achternaam, adres, e-

mailadres, telefoonnummer, geslacht, foto. Het is daarnaast ook mogelijk dat we vragen naar je 

financiële gegevens (huidige loon), je opleiding/diploma en/of dat we je onderwerpen aan enkele 

(psychologische) testen. 

Wij zullen in principe geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens (o.a. persoonsgegevens m.b.t. 

gezondheid, raciale of etnische afkomst, levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging, 

lidmaatschap van een vakbond, seksuele voorkeur, etc.) van jou opvragen. Je wordt dan ook verzocht 

op geen enkele wijze dergelijke persoonsgegevens aan ons mee te delen. Indien je dit toch doet, wordt 

geacht dat je uitdrukkelijk akkoord gaat met de verwerking ervan overeenkomstig de bepalingen van 

deze privacy policy.  

De verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 5 a) (toestemming), b) (noodzakelijk 

om op verzoek van de betrokkene maatregelen te nemen voor de sluiting van een overeenkomst) en f) 

(gerechtvaardigd belang) van de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en 6.1. a) (toestemming), b) 

(noodzakelijk om op verzoek van de betrokkene maatregelen te nemen voor de sluiting van een 

overeenkomst) en f) (gerechtvaardigd belang) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(Vo 2016/679). 

Jouw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor wervings- en selectiedoeleinden en om 

hieromtrent met jou te kunnen communiceren. 

Het is mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld zullen worden met andere vennootschappen van 

de DP World groep. Indien dit nodig zou zijn in het kader van je sollicitatie kunnen we je 

persoonsgegevens ook overmaken aan verschillende van onze partners (bv. assessmentbureau). We 

zorgen ervoor dat deze ontvangers jouw persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de toepasselijke 

wetgeving. Jouw persoonsgegevens worden niet overgemaakt aan ontvangers buiten de Europese 

Economische Ruimte. 

Je hebt te allen tijde recht op toegang tot je persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze 

onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen en de verwerking ervan laten beperken indien de 

wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn. In zoverre de verwerking gebaseerd is op jouw 

toestemming kan je op elk moment je toestemming intrekken. In dergelijk geval zal het voor ons (en 

desgevallend, de andere vennootschappen van de DP World groep) onmogelijk zijn om jouw sollicitatie 

in overweging te nemen. 
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Je hebt het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van je 

persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere 

verantwoordelijke (recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens).  

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen kan je contact opnemen met ons op het volgende e-

mailadres: privacy.antw@dpworld.be 

We zullen je persoonsgegevens bewaren gedurende maximaal drie jaar. Zo kunnen we je bijvoorbeeld 

iets laten weten wanneer er een vacature vrijkomt die jou zou kunnen interesseren.  

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer / Gegevensbeschermingsautoriteit (Rue de la Presse, 35 te 1000 Brussel - 

commission@privacycommission.be). 
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