
Privacybeleid

1. Privacy
Dit is het privacybeleid van Stichting Intermin. Dit privacybeleid geeft weer welke persoonsgegevens wij 
verwerken, voor welke doeleinden en welke rechten je kunt uitoefenen. Stichting Intermin gaat zorgvuldig om 
met jouw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van jouw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- 
en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigingen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij 
raden je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Dit 
privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 23 oktober 2018.

2. Wanneer is het privacybeleid van toepassing?
Het privacybeleid is van toepassing:

 op alle verwerkingen van persoonsgegevens via de website www.intermin.nl.
 op alle sollicitanten van wie Stichting Intermin in het kader van haar selectieprocedure 

persoonsgegevens verwerkt.

3. Welke gegevens verwerken wij?
 Wanneer je via de website ‘De zin van Intermin’ achterlaat of contact opneemt over de 

sollicitatieprocedure, zal Intermin de gegevens die je verstrekt, verzamelen.
o Indien je ons benadert via e-mail (info@intermin.nl) of telefoon (070 361 57 97), gebruiken wij 

jouw gegevens om te reageren en jouw vragen te beantwoorden. Hiervoor, verwerken wij jouw 
naam, contactgegevens en correspondentie met betrekking tot jouw vraag en alle andere 
gegevens die noodzakelijk zijn om jouw vraag te beantwoorden. 

o Wanneer je via de website ‘’De zin van Intermin’’ invult, verzamelen wij jouw e-mailadres, 
telefoonnummer en naam om contact met je op te nemen.

 Voor de afhandeling van jouw sollicitatie verwerken wij jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres. 
 Wij maken gebruik van een assessment tijdens de selectieprocedure. Dit assessment wordt uitgevoerd 

door Stichting TOT. Indien je daarvoor toestemming geeft, ontvangen wij het assessmentrapport van 
Stichting TOT. Kom je in dienst bij Intermin, dan wordt het assessment onderdeel van je 
personeelsdossier. 

4. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens uiterlijk tot zes weken na beëindiging van de selectieprocedure, tenzij 
anders met jou is overeengekomen. Indien je daarvoor toestemming geeft, worden sollicitatiegegevens 
gedurende een periode van maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je 
toestemming verleent om de gegevens voor een nieuwe periode van maximaal 1 jaar te bewaren. Deze 
toestemming kan je op ieder moment intrekken.

5. Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?
Stichting Intermin, gevestigd aan de Herengracht 18, 2511 EH Den Haag, is de verantwoordelijke voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. 

6. Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
 Stichting Intermin heeft systeembeheerder 2Makeitwork gevraagd voor het beheer van de website. Voor

zover deze partij toegang heeft tot jouw gegevens, heeft Stichting Intermin de noodzakelijke 
contractuele en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zij alleen toegang 
hebben tot data voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van deze taak. 

 Medewerkers van Stichting Intermin die betrokken zijn bij de werving en selectie (gesprekspartners 
indien je voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd.)

 Stichting TOT. Voor het inplannen van een assessment delen wij jouw naam, e-mailadres en 
telefoonnummer. Voor de verwerking van deze gegevens heeft Intermin een verwerkersovereenkomst 
gesloten met Stichting TOT.

 Stichting Intermin deelt jouw gegevens niet met andere partijen dan hierboven beschreven, tenzij 
noodzakelijk voor de nakoming van een wettelijke verplichting.

7. Jouw rechten
Je hebt ten alle tijden de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens 
na beëindiging van de selectieprocedure. Daarnaast heb je het recht Stichting Intermin te verzoeken om inzage 
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te verlenen in jouw persoonsgegevens, deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of te 
beperken. Een verzoek hiertoe kan je mailen naar info@intermin.nl. Tenslotte heb je te allen tijde het recht om 
een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. 

8. Functionaris voor de gegevensbescherming
Intermin heeft op vrijwillige basis Dorine Dooms als Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld.
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