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PRIVACY STATEMENT TCPM  VOOR SOLLICITANTEN EN KANDIDATEN 
 
TCPM Ingenieurs & Adviseurs waardeert jouw interesse in ons bedrijf en is zich ervan bewust dat je 
vertrouwen in ons stelt. TCPM Ingenieurs & Adviseurs hecht grote waarde aan privacy en wij zien het als 
onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Daarom vinden wij het van belang om je te 
informeren hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan. TCPM verzamelt als verantwoordelijke in de zin 
van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming), de door jou verstrekte persoonlijke gegevens. 
TCPM handelt in overeenstemming met de AVG en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je 
ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  
 
ALGEMEEN 
 
In deze Privacy Statement willen we je laten weten welke gegevens we verwerken en vastleggen, waarom 
we deze gegevens vastleggen, aan wie gegevens worden verstrekt en wie ze mag verwerken. Deze Privacy 
Statement is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die personen achterlaten op de website of 
persoonlijke mail ten behoeve van een gerichte of open sollicitatie bij TCPM. Deze Privacy Statement is ook 
van toepassing op verzamelde gegevens die geplaatst zijn op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken 
dat je geïnteresseerd zou zijn in carrière ontwikkelingen.  
 
DOEL 
 
Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is voor de beoordeling, selectie  tijdens het 
sollicitatietraject en/of om in contact met je te kunnen blijven.  Als je achtergrond interessant is voor de 
toekomst, kunnen we je gegevens in ons database (in file) houden omdat we graag met je in contact willen 
blijven voor de toekomst en je willen volgen tijdens je carrière. We zullen je dan blijven informeren over 
ontwikkelingen binnen onze organisatie en actuele vacatures.  
 
VERWERKING VAN GEGEVENS 
 
Als je via de TCPM website of via een persoonlijke mail belangstelling toont in het werken bij TCPM,  vragen 
we je om persoonsgegevens te verstrekken.  Als je zelf een CV, brief, beeldmateriaal, foto(‘s), eventueel 
andere documenten uploadt of toestuurt, geef je hiermee toestemming voor het verzamelen, verwerken en 
beheren hiervan. Door het achterlaten van je gegevens, ga je akkoord met deze Privacy Statement en 
verwerking en beheren van je persoonsgegevens door TCPM, afdeling Recruitment. Nadat je gegevens hebt 
ingevuld via de website wordt automatisch een ‘kandidaatdossier’ aangemaakt in het softwarepakket. Bij 
verstrekte gegevens via mail gebeurt dit handmatig. Na je sollicitatie via de website, ontvang je 
bevestigingsmail van ons. Door het insturen van je sollicitatie geef je toestemming aan ons om je profielen 
op social media te raadplegen als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Eveneens worden er gegevens 
verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met jou, referenten en/of opleidingsinstituten, dan wel 
nadere schriftelijke informatieverschaffing.  
Alle  gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de 
sollicitatieprocedure bij TCPM en in contact blijven met TCPM. Uitsluitend betrokkenen van de 
sollicitatieprocedure mogen gegevens bekijken en raadplegen. Wij zullen geen informatie verstrekken aan 
derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. TCPM zal je gegevens op een behoorlijke en 
zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet, verwerken. We gaan ervan uit dat je je gegevens 
naar waarheid en eerlijkheid verstrekt en vragen enkel de verplichte velden op de website in te vullen. Niet 
verplichte velden zijn optioneel.  
  
Je gegevens worden verwerkt en opgeslagen in een zorgvuldig geselecteerd, gerenommeerd en beveiligd 
recruitmentsoftwarepakket (Carerix), die nauwgezet tracht de Europese regelgeving m.b.t. privacy in acht te 
nemen. Gegevens die via de website bij Carerix binnenkomen, worden versleuteld verstuurd. Carerix  wordt 
gebruikt door TCPM, afdeling recruitment, HRM en vacaturehouders. Onderdeel van de verwerking is dat je 
gegevens kunnen worden doorgezonden naar één of meerdere betrokkenen van de sollicitatieprocedure, 
voor zover dit noodzakelijk of relevant is voor de afhandeling van jouw sollicitatie. 
    
TCPM legt de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen in haar database ten behoeve van de 
sollicitatie: 

- (voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, -plaats, curriculum vitae (CV), brief, 
(pas)foto, burgerlijke staat, e-mailadres, telefoonnummer(s), contactgegevens, nationaliteit, 
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informatie over opleiding, opleidingsniveau cursussen, stage, afstudeerjaar, ervaringsjaren, functie, 
diploma’s, portfolio; 

- Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden, werkervaring, verlof, referenties, vrije tijd / 
interesses, kandidaatnummer; 

- Bron van eerste contact, bron bij sollicitatie; 

- Gespreksverslag en overige, relevante contactmomenten. 
    

TCPM legt deze gegevens vast om je: 

- Sollicitatie te kunnen verwerken, in behandeling te kunnen nemen en te kunnen delen met 
betrokkenen binnen het selectieproces; 

- Selectie te kunnen uitvoeren; geschiktheid voor een bepaalde functie en/of de organisatie te kunnen 
beoordelen; 

- Op te kunnen nemen in een database (in file);  

- Je te kunnen volgen in je carrière en je te informeren over de organisatie; 

- Gepersonaliseerd informatie te kunnen verstrekken over andere (toekomstige en openstaande) 
vacatures, andere nuttige informatie, ontwikkelingen binnen de organisatie, onze dienstverlening en 
overige (bedrijfs-)activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie;  

- Je digitaal (mail) te informeren ontwikkelingen binnen de organisatie door middel van de TCPM 
Nieuwsbrief (4x per jaar) en regiomailingen (2-4x per jaar);  

- Je telefonisch of via de app persoonlijk met je in contact te blijven, als je gegevens in file genomen 
zijn;  

- Geanonimiseerd statistische gegevens op te stellen voor interne bedrijfsvoering; 

- Het werving- en selectieproces aan te passen en te verbeteren. 
 

Benaderen wij je, via jouw gegevens op publieke middelen, dan informeren wij je bij dit eerste contact dat we 
je gegevens opnemen en verwerken volgens dit Privacy Statement. Daarnaast vragen we je of je interesse 
hebt in TCPM als werkgever, voor nu en/of in de toekomst. Bij interesse aan jouw kant, houden we graag het 
contact met je, om je te  kunnen volgen in je carrière, je mee te nemen in een sollicitatie of om je te 
informeren over onze organisatie zoals hierboven genoemd.  Heb je geen belangstelling om met ons in 
contact te blijven, dan honoreren wij dat uiteraard.  
Als je informatie van TCPM ontvangt, dan kan je altijd aangeven als je dit wenst te stoppen. Alle 
nieuwsbrieven zijn voorzien van een eenvoudige opt-out optie (onderaan de nieuwsbrief). Alle overige 
informatie en mailingen bieden de optie voor eenvoudige uitschrijving van deze mailing in de link onderaan 
de email. 
TCPM verzamelt en verwerkt geen bijzondere, gevoelige informatie over sollicitanten en kandidaten, 
bijvoorbeeld gegevens die zien op de godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, 
strafrechtelijk verleden, gezondheid, seksuele leven dan wel lidmaatschap van een vakvereniging en het 
burgerservicenummer (BSN). Je bent zelf verantwoordelijk voor de (gevoelige) informatie die vermeld wordt 
op CV of invulvelden. Je CV zal, zoals het ge-upload wordt, worden opgeslagen en verwerkt. TCPM 
verwerkt deze persoonsgegevens conform de AVG . 
 
 
VERWERKING GEGEVENS BEZOEK WEBSITE 
 
Websitebezoek kan zonder verstrekking van persoonsgegevens. Wel verzamelt TCPM, net al vele andere 
websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische algemene informatie en gegevens over de gebruikers 
van onze website. Denk bijvoorbeeld aan gegevens over opgevraagde pagina’s en bezoekersaantallen. 
Daarnaast verwerken wij gegevens over de datum en tijdstip dat onze website(s) en –pagina’s bezocht 
worden, de regio van waaruit onze website(s) bezocht worden, de website(s) via welke je op onze website 
bent gekomen. Deze informatie wordt gebruikt om onze website en daarmee onze dienstverlening verder te 
optimaliseren. Het gaat hierbij uitsluitend om cijfermatige gegevens, niet om persoonsgegevens. 
 
 
DELEN VAN INFORMATIE 
 
TCPM zal geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Je 
gegevens zullen uitsluitend door interne betrokkenen worden bekeken en geraadpleegd. Onderdeel van de 
verwerking is dat je gegevens kunnen worden doorgezonden naar één of meerdere betrokkenen van de 
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sollicitatieprocedure, voor zover dit noodzakelijk of relevant is voor de afhandeling van jouw sollicitatie. Enkel 
met je directe en persoonlijke toestemming mogen persoonlijke gegevens verstrekt worden aan derden. 
TCPM verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU. TCPM maakt o.a. gebruik van Google 
Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Vanuit de EU zijn er inmiddels 
afspraken gemaakt met de VS zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken.  TCPM kiest 
partijen zorgvuldig en tracht uitsluitend te werken met partijen die de Europese regelgeving met betrekking 
tot Privacy in acht nemen. 
  
 
BEWAREN VAN INFORMATIE 
 
TCPM bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is of dan we volgen de wet verplicht zijn. 
TCPM zal jouw gegevens in elk geval binnen een jaar 8 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure 
verwijderen. Indien we jouw profiel interessant vinden voor de toekomst, plaatsen we je in file. Dan zullen we 
jouw persoonsgegevens in elk geval binnen vijf jaar na opname in de database en in file worden verwijderd. 
Daaraan voorafgaand zullen we nogmaals toestemming vragen voor verlenging van vijf jaar. Je kan zelf 
aangeven als je wenst dat je gegevens nog vijf  jaar langer bewaard blijven. Enkel met jouw toestemming zal 
dit gebeuren. Ben je benaderd door TCPM via publieke middelen en reageer je niet binnen twee maanden, 
dan worden je gegevens geanonimiseerd. Bij een positieve reactie vanuit jouw kant en een interessant 
profiel, plaatsen we je in file waarbij we je graag volgen in je carrière voor de periode van vijf jaar. TCPM kan 
geanonimiseerde gegevens bewaren voor interne statistische- en onderzoeksdoeleinden. TCPM heeft de 
nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of het wijzigen te 
voorkomen van alle informatie die door je wordt verstrekt. 
 
Als je gegevens interessant zijn voor toekomstige vacatures, houden we je gegevens in onze database (in 
file). Je gegeven kunnen gebruikt worden voor het versturen van digitale nieuwsbrieven. Afmelden voor de 
nieuwsbrief, als je deze niet wenst te ontvangen, gaat eenvoudig met één klik op de opt-out link in de 
nieuwsbrief, conform AVG. We informeren je ook over interessante vacatures en ontwikkelingen binnen de 
organisatie door middel van mail. In deze mail zal een speciale, eenvoudig te gebruiken link opgenomen 
worden voor uitschrijving. Op jouw verzoek verwijderen wij je gegevens uit onze database.  
 
Bij indiensttreding worden de persoonsgegevens verwerkt door de afdeling Finance en HRM. In het 
arbeidsvoorwaardenreglement is een statement opgenomen ten aanzien van opname en verwerking van 
jouw persoonsgegevens als medewerker van TCPM. 
 
COOKIES EN AUTOMATISCHE GEGENEERDE INFORMATIE 
 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website 
op jouw browser (van jouw computer, tablet of mobiele telefoon) worden geplaatst. Deze cookies worden 
gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te 
verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen. Voor 
meer info verwijzen wij naar onze “cookieverklaring TCPM”. 
 
BESCHERMING  
 
TCPM spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om 
je persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Alle gegevens voor 
sollicitatie die via de website worden verstuurd, maken gebruik van encryptie en communicatie met de server 
via https. Werknemers van TCPM, die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn gehouden aan een 
privacy protocol, datalek beding en een geheimhoudings beding. 
 
Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen toch in slagen deze 
maatregelen te omzeilen en/of je persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. TCPM kan 
hiervoor nooit op enerlei wijze aansprakelijk voor worden gesteld. 
 
RECHTEN 
 
TCPM biedt jou de mogelijkheid tot het inzien  van de persoonlijke informatie die op het moment verwerkt 
hebben. Je kan, op elk gewenst moment, via het formulier rechten voor betrokkenen, te vinden op de 

https://www.tcpm.nl/images/juridisch/Cookie_Statement.pdf
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website, verzoeken aan te geven welke gegevens wij van je verwerken. Daarnaast kan je op elk gewenst 
moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken je gegevens aan te vullen, aan te passen, te 
verbeteren of te verwijderen. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is 
toegestaan dit te doen. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van je verzoek hierop te 
reageren.  
 
WIJZIGINGEN 
 
Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze Privacy Statement is afgestemd op het gebruik van en 
de mogelijkheden op deze website en de sollicitatieprocedure. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen 
van deze site en procedure kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacy Statement. Meest actuele Privacy 
Statement is altijd via de website van TCPM te raadplegen. Het is daarom raadzaam om per sollicitatie deze 
Statement te raadplegen. 
 
CONTACT 
 
Als je wenst te reageren op deze Privacy Statement of wanneer je van mening bent dat TCPM niet in 
overeenstemming met deze privacy statement handelt, dan kan je contact opnemen met TCPM Ingenieurs & 
Adviseurs, tcpm@tcpm.nl of bellen op nummer 088-2201400 Adres hoofdkantoor TCPM Ingenieurs & 
Adviseurs: Postbus 119, 7300 AC Apeldoorn. 
 
Apeldoorn, mei 2018  
 
TCPM 
 

 


