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Stichting Welzijn Teylingen, hierna te noemen Welzijn Teylingen, gevestigd te Sassenheim, opgericht op  

4 november 1985 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

4116706, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

Contactgegevens Welzijn Teylingen 

J.P. Gouverneurlaan 40B 

2171 ER Sassenheim 

Telefoon: (0252) 231805 

Openingstijden: 

Maandag tot en met donderdag: van 09.00 tot 13.00 uur 

Op vrijdag alleen telefonisch: van 09.00 tot 13.00 uur 

Emailadres: 

info@welzijnteylingen.nl 

Website Welzijn Teylingen: 

https://welzijnteylingen.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Welzijn Teylingen hecht er grote waarde aan dat verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in 

overeenstemming met de bestaande wet- en regelgeving. Persoonlijke gegevens van sollicitanten worden 

daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Door een motivatie brief met CV te 

sturen naar Welzijn Teylingen gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door Welzijn 

Teylingen. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend voor de 

sollicitatieprocedure bij Welzijn Teylingen worden gebruikt. 

Welzijn Teylingen verzamelt en verwerkt de gegevens van sollicitanten (vereiste en optionele) wanneer u 

solliciteert op een van onze vacatures of stageplaatsen. Uw gegevens, inclusief een motivatiebrief en CV, 

komen via het emailadres van de HR Adviseur bij Welzijn Teylingen binnen of per post.  

Welzijn Teylingen registreert de volgende gegevens van haar sollicitanten. 

 GEGEVENS 

1 Naam gegevens: voor- en achternaam 

2 Telefoonnummer 

3 Motivatie brief 

4 CV 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens 

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende situaties:  

 U heeft gesolliciteerd op een vacature of stageplaats bij Welzijn Teylingen. 

Naar aanleiding van uw sollicitatie zullen wij contact met uw opnemen. 

 Welzijn Teylingen heeft naar aanleiding van uw sollicitatie (persoonlijk) contact met u gehad, per telefoon 

en/of via e-mail. 

 Als onderdeel van de sollicitatieprocedure kan het LinkedIn profiel van de kandidaat worden beoordeeld. 

Tevens kunnen referenties worden opgevraagd. 

https://welzijnteylingen.nl/
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Hoe lang wij persoonsgegevens van sollicitanten bewaren 

Welzijn Teylingen bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings-en 

selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten 

uiterlijk 4 weken bewaard. Na afloop van de procedure kan Welzijn Teylingen van afgewezen kandidaten de 

persoonsgegevens nog 12 maanden in portefeuille houden met het oog op andere mogelijkheden binnen de 

organisatie. In dat geval zal Welzijn Teylingen aan de sollicitant hiervoor toestemming vragen.   

Delen van persoonsgegevens met derden 

Welzijn Teylingen verstrekt persoonsgegevens van sollicitanten niet aan derden.  

Gegevens van sollicitanten verwijderen  

Op uw verzoek verwijderen wij de door u verstrekte gegevens. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar 

info@welzijnteylingen.nl. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Welzijn Teylingen is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar sollicitanten 

van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van sollicitanten worden daarom met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@welzijnteylingen.nl.  

 

Welzijn Teylingen wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
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