
 

Jouw privacy staat voorop 
 
Je wilt weten wat er met je gegevens gebeurt, als je solliciteert bij Translink.  
Gelijk heb je. Daarom doen we er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden. We 
hebben daar gelukkig ervaring mee, want we beheren de privé-gegevens van zo’n 7 miljoen 
persoonlijke OV-chipkaarthouders.  
 
We gebruiken jouw gegevens voor het volgende: 
Als je bij ons solliciteert voor een functie of stage, ontvangen wij je persoonlijke gegevens. Om je 
sollicitatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we die gegevens van je nodig. Welke 
gegevens we vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, 
wie toegang heeft tot je data en hoe lang we je gegevens bewaren. 
 
Translink slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. We 
delen je gegevens alleen met de collega’s die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure en met het 
bureau dat ons helpt met het vinden van nieuwe collega’s. Zij houden zich ook aan de regels. Bij 
jouw gegevens kunnen dus alleen een paar mensen die je helpen om bij ons te komen werken. 
 
Wat willen we vooraf van je weten? 
Volledige naam 
Dan weten we hoe je heet. Dat maakt het wel zo persoonlijk. Daar houden we van bij Translink! 
 
E-mailadres en telefoonnummer 
Zo kunnen we je even bellen of mailen om je eventueel uit te nodigen voor een gesprek of een test 
en om je te informeren over het verloop van de sollicitatieprocedure.  
 
Motivatiebrief 
We willen graag van je weten hoe jij Translink verder wilt helpen!  
 
Foto 
Vind je het leuk om met een foto een indruk te geven van wie je bent? Dan mag je een foto 
meesturen. Niet verplicht natuurlijk! 
 
Curriculum Vitae (CV) 
Tot slot vragen we je je CV mee te sturen. Als we weten wat je in het verleden hebt gedaan en 
geleerd, kunnen we beter inschatten of je past bij de functie waarop je solliciteert.  
 
In je CV lezen we in ieder geval graag: 

- Werkervaring 
Waar werkte je in het verleden en wat heb je daar bewezen? 
 

- Opleiding 
Welke opleiding(en) heb je gevolgd en hoe heeft dat je verder gebracht? 
 

Wat willen we verder van je weten? 
Als alles goed gaat, doen we je een aanbieding om bij ons te komen werken. Om die succesvol af 
te ronden, hebben we nog een aantal gegevens van je nodig. 
 
 



 

Volledige voornamen, achternaam en geslacht 
Net zoals in je paspoort. Dan zetten we het meteen goed in je aanbieding en (later) in je contract 
en in onze systemen. 
 
Adres, postcode en woonplaats 
Dan hebben we deze informatie meteen goed in je aanbieding, je contract en in onze systemen.  
 
Contactpersoon en burgerlijke staat 
Zo weten we bijvoorbeeld wie we moeten bellen als er iets met je gebeurt op de werkvloer. En we 
kunnen je beter informeren over eventuele verzekeringen. 
 
IBAN en BSN 
We kunnen jouw gegevens alvast doorgeven aan officiële instanties. En we hebben je IBAN 
natuurlijk nodig om je salaris over te kunnen maken! 
 
Referenties 
Soms willen we nog meer over je weten. Dan kunnen we een referentie van je bellen, maar dat 
doen we altijd in overleg met jou.  
 
Met welke andere partijen delen wij je gegevens? 
Translink kan jouw gegevens aan andere partijen verstrekken, wanneer dat op basis van de wet of 
je contract verplicht is. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld het pensioenfonds, de (tussenpersoon 
van de) verzekeringsmaatschappij en (wanneer dat nodig is) het UWV of de arbodienst.  
 
Translink verstrekt geen persoonsgegevens van sollicitanten/medewerkers aan partijen buiten de 
EU. 
 
Je rechten rond privacy 
Heb je in het verleden bij ons gesolliciteerd? Dan heb je het recht om je (sollicitatie)gegevens in te 
zien. Je kunt daarvoor een verzoek indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming (via 
FG@translink.nl). Stuur een kopie van je paspoort of ID-kaart mee, dan weten we dat jij echt jij bent 
(en dus dat je recht hebt op de gegevens die we je sturen). Je mag op die kopie je 
burgerservicenummer, pasfoto en handtekening onleesbaar maken. 
 
Binnen 4 weken nadat je het inzageverzoek hebt gedaan ontvang je bericht over de gegevens die 
Translink over je verwerkt. Nadat je verzoek is afgehandeld, vernietigen wij de kopie van je 
paspoort of ID-kaart. 
 
Als er bij ons een fout in je gegevens blijkt te staan, dan heb je uiteraard het recht om dit te laten 
corrigeren.  
 
Wil je dat wij je gegevens niet langer verwerken? Dan kun je je weer eenvoudig afmelden via een 
bericht aan FG@translink.nl. Je gegevens worden dan binnen 30 dagen uit de systemen van 
Translink verwijderd. 
 
Bewaartermijn van je sollicitatiegegevens 
Wanneer je bij ons in dienst komt worden je gegevens in je personeelsdossier bewaard. Wij 
houden ons daarbij aan de (wettelijke) bewaartermijnen. In onze personeelsgids kun je daar dan 
meer over lezen. 
 



 

Kom je niet bij ons in dienst, dan bewaren we je gegevens 30 dagen na afronding van de 
procedure of zoals we dat met je hebben afgesproken (bijvoorbeeld voor onze talentpool). 
Wanneer jij aangeeft verdere verwerking niet meer op prijs te stellen worden je gegevens binnen 
30 dagen uit onze systemen verwijderd.  
 
Verwerken van gegevens op deze website 
Deze website maakt gebruik van tijdelijke cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met 
gegevens dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen 
persoonsgegevens. Ze zijn bedoeld om het gebruik van de site eenvoudiger te maken. Ook wordt 
hiermee statistische informatie verzameld, zoals bezoekersaantallen.  
 
Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens? 
Translink is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk 
voor de door jou verstrekte persoonsgegevens. 
 
Meer weten? 
Wil je nog meer weten, bijvoorbeeld waar jouw gegevens worden bewaard of wie toegang heeft 
tot jouw data? Neem dan contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming A. 
Beugeling via FG@translink.nl. 
 
Trans Link Systems B.V. is gevestigd te Amersfoort, 3818 LE, aan het Stationsplein 151 – 154 en 
staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30177126.   
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 april 2019. 


