
 

 

Privacyverklaring van Elanco voor sollicitanten 

Laatst bijgewerkt: Januari 2021 

Elanco Animal Health Inc. en haar filialen (“Elanco”), zullen de Persoonsgegevens die u verstrekt 
gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring voor sollicitanten (“Verklaring”). Door mijn 
sollicitatie in te dienen en/of Persoonsgegevens te verstrekken, begrijp ik dat de informatie die ik 
verstrek, zal worden doorgegeven naar de Verenigde Staten en ook kan worden doorgegeven naar 
andere landen buiten mijn land van verblijf met het oog op een eventuele dienstbetrekking. Ik begrijp 
ook dat ik mijn individuele rechten op elk moment kan uitoefenen zoals beschreven in deze Verklaring.  

Elanco Animal Health Inc. en haar filialen (“Elanco”) waarderen uw vertrouwen en zetten zich in voor het 
verantwoordelijke beheer, gebruik en de bescherming van Persoonsgegevens. Tijdens het opstellen en 
invullen van uw sollicitatie kan of zal Elanco gegevens over u, uw mogelijke relatie met Elanco of uw 
vroegere arbeidsverleden verzamelen. Elanco verwijst naar dergelijke gegevens als “Persoonsgegevens”. 

Deze Verklaring beschrijft de praktijken van Elanco in verband met de Persoonsgegevens die kunnen 
worden verzameld via deze website of op andere wijze in verband met uw sollicitatie bij Elanco.  

Verzameling van gegevens 

Gegevens die u verstrekt 

Elanco kan in verband met uw sollicitatie de volgende gegevens van u verzamelen: 

• naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens 
• gebruikersnaam en wachtwoord om uw sollicitatie te vereenvoudigen 
• status van werkautorisatie 
• CV, sollicitatiebrief, eerdere werkervaring en opleidingsgegevens 
• vaardigheden en bekwaamheden 
• professionele en andere werkgerelateerde licenties, vergunningen en certificeringen die u bezit 
• gegevens met betrekking tot referenties 
• alle andere gegevens die u aan Elanco verstrekt (zoals, maar niet beperkt tot, voorkeuren met 

betrekking tot het werk, bereidheid om te verhuizen, huidig en gewenst salaris, beloningen of 
professionele lidmaatschappen) 

Elanco vraagt u geen gegevens te verstrekken die volgens de toepasselijke wetgeving als gevoelige 
gegevens kunnen worden aangemerkt, behalve wanneer dergelijke gegevens wettelijk vereist of 
toegestaan zijn. Dit omvat gegevens over biometrische, medische of gezondheidssituatie, genetische, 
raciale of etnische gegevens, gegevens over geslachtsidentiteit, seksuele praktijken of geaardheid, 
religieuze, filosofische of ideologische overtuigingen, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap 
inclusief standpunten en activiteiten, informatie over sociale zekerheidsmaatregelen en administratieve 
of strafrechtelijke procedures en sancties. Gevoelige Persoonsgegevens kunnen een extra niveau van 
bescherming of een hogere zorgplicht vereisen. Gevoelige Persoonsgegevens omvatten speciale 
categorieën van gegevens, zoals gedefinieerd door de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG). 



 

 

Soms kunnen de Persoonsgegevens die u aan Elanco verstrekt, inclusief uw onderwijsgegevens, de 
gegevens bevatten waarnaar in de vorige paragraaf wordt verwezen. Wanneer dat het geval is, machtigt 
u Elanco uitdrukkelijk om de gegevens te verwerken voor de doeleinden van uw sollicitatie. 

Alle gegevens die u via deze website indient, moeten waar, volledig en niet misleidend zijn. Het indienen 
van onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens kan leiden tot een afwijzing van uw sollicitatie tijdens 
het sollicitatieproces of disciplinaire maatregelen, waaronder de onmiddellijke beëindiging van het 
dienstverband als u momenteel een werknemer van Elanco bent. Daarnaast valt het onder uw 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens die u indient geen inbreuk maken op de 
rechten van derden. 

Als u Elanco Persoonsgegevens van een referentie of een andere persoon verstrekt als onderdeel van 
uw sollicitatie, valt het onder uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u het recht heeft om die 
gegevens aan Elanco te verstrekken. 

 Gegevens uit andere bronnen 

Elanco kan gegevens over u verkrijgen via uw referenties of via een antecedentenonderzoek in verband 
met uw sollicitatie, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Elanco kan ook “Andere 
gegevens” verzamelen; gegevens die normaal gesproken uw specifieke identiteit niet onthullen of niet 
rechtstreeks betrekking hebben op een individu. Voor zover Andere gegevens uw specifieke identiteit 
openbaren of betrekking hebben op een individu, zullen we deze Andere gegevens als 
Persoonsgegevens behandelen. Andere gegevens omvatten: 

• browser- en apparaatgegevens 
• gegevens over gebruik van de app 
• gegevens verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën 
• bevolkingsgegevens en andere door u verstrekte gegevens 
• geaggregeerde gegevens 

 Gebruik en bekendmaking van gegevens 

Elanco verzamelt en verwerkt gegevens over u om de volgende redenen: 

• omdat u deze gegevens vrijwillig verstrekt 
• omdat deze gegevens nodig zijn om, op uw verzoek, stappen te ondernemen voorafgaand aan 

uw indiensttreding 
• omdat deze gegevens van bijzonder belang zijn voor Elanco en Elanco volgens de wet een 

specifiek legitiem belang heeft om ze te verwerken 
• om te voldoen aan een wettelijke verplichting 
• wanneer nodig om de vitale belangen van een persoon te beschermen 

Wanneer de verwerking gegevens betreft die u vrijwillig aan Elanco heeft verstrekt, of als de verwerking 
gebaseerd is op uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Neem contact op 
met Privacy@ElancoAH.com als u uw toestemming wilt intrekken.  
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De gegevens die u via deze website indient, zullen worden gebruikt voor de wereldwijde 
personeelswerving, het management en de planning van Elanco, voor zover toegestaan door de 
toepasselijke wetgeving, waaronder: 

• om uw sollicitatie te verwerken 
• om uw bekwaamheden en kwalificaties voor een functie te beoordelen 
• om referentiechecks uit te voeren 
• om te reageren op uw vragen en met u te communiceren over uw sollicitatie en om u informatie 

te sturen over deze website en wijzigingen in de voorwaarden en beleidslijnen van Elanco 
• om te voldoen aan of toezicht te houden op de naleving van toepasselijke wet- of regelgeving 
• om, indien van toepassing, antecedentenonderzoek uit te voeren als Elanco u een functie 

aanbiedt 
• om de andere legitieme belangen van Elanco te behartigen, bijvoorbeeld voor de 

administratieve doeleinden van Elanco, geaggregeerde managementrapportage, interne training 
en zoals in het algemeen vereist om zaken te doen binnen Elanco 

De gegevens over u zullen worden toegevoegd aan de kandidatendatabase van Elanco en kunnen 
worden gebruikt om u in aanmerking te nemen voor andere vacatures bij Elanco dan die waarvoor u 
solliciteert. Als u niet wilt dat Elanco dit doet, neem dan contact op met Elanco via 
elanco_talent_acquisition@elancoah.com. Als u door Elanco wordt aangenomen, kunnen 
Persoonsgegevens die in verband met uw sollicitatie zijn verzameld, worden opgenomen in het 
humanresourcessysteem van Elanco en worden gebruikt om de nieuwe wervingsprocedure te beheren; 
dergelijke gegevens kunnen opgenomen worden in uw arbeidsdossier en worden gebruikt voor andere 
werkgerelateerde doeleinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

Als u echter niet de vereiste gegevens verstrekt ter ondersteuning van uw sollicitatie, kan Elanco uw 
sollicitatie mogelijk niet in aanmerking nemen. 

Elanco kan Persoonsgegevens delen met filialen die betrokken zijn bij het beoordelen van kandidaten 
voor een bepaalde functie. Elanco blijft verantwoordelijk voor de Persoonsgegevens die gezamenlijk met 
filialen worden gebruikt. Elanco zal de gegevens beschikbaar stellen aan het personeel dat een zakelijke 
reden heeft om deze gegevens te kennen, overeenkomstig ons beleid, waaronder het personeel op de 
afdelingen werving, personeelszaken en IT en op de afdeling die verantwoordelijk is voor de functie 
waarvoor u solliciteert. Op verzoek is een lijst van de filialen die uw Persoonsgegevens kunnen 
verwerken beschikbaar (zie de sectie ‘Contact opnemen’ aan het einde van dit beleid). 

Elanco kan Persoonsgegevens delen met externe dienstverleners die diensten verlenen, zoals het hosten 
en beheren van deze website, ondersteuning bij werving, verwerking van antecedentenonderzoek en 
soortgelijke diensten. 

Elanco kan ook gegevens doorgeven aan een derde partij in het geval van een reorganisatie, fusie, 
verkoop, joint venture, toekenning, overdracht of andere beschikking van alle of een deel van de 
bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen van Elanco (inclusief in verband met een faillissement of 
soortgelijke procedures). 

Elanco kan ook Persoonsgegevens gebruiken en delen als Elanco van mening is dat dit noodzakelijk of 
gepast is: (a) krachtens de toepasselijk wetgeving, inclusief wetten buiten uw land of regio; (b) om te 
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voldoen aan juridische procedures; (c) om te reageren op verzoeken van openbare en 
overheidsinstanties, waaronder openbare en overheidsinstanties buiten uw land of regio van verblijf en 
om te voldoen aan eisen op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving; (d) om de algemene 
voorwaarden van Elanco af te dwingen; (e) om de activiteiten van Elanco of die van onze filialen te 
beschermen; (f) om de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van Elanco en/of die van onze 
filialen, u of anderen te beschermen; en (g) om Elanco in staat te stellen de beschikbare rechtsmiddelen 
aan te wenden of om de schade die Elanco kan lijden, te beperken. 

Het bekendmaken van uw Persoonsgegevens kan het doorgeven van Persoonsgegevens naar andere 
landen omvatten. Als u zich in de Europese Economische Ruimte (de “EER”) bevindt, kan dit ook landen 
buiten de EER omvatten. Sommige van deze landen worden door de Europese Commissie erkend als 
landen die een adequaat beschermingsniveau bieden volgens de EER-normen. Voor overdrachten naar 
andere landen heeft Elanco adequate maatregelen getroffen, zoals overeenkomsten voor 
gegevensoverdracht en/of modelcontractbepalingen, om uw gegevens te beschermen. 

Bewaren van gegevens  

Elanco zal Persoonsgegevens bewaren voor de periode die nodig is om de doeleinden te realiseren die in 
deze Verklaring worden beschreven, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. 
Elanco kan uw gegevens ook bewaren om na te gaan of uw vaardigheden bij andere vacatures passen. 
Als u niet wilt dat Elanco uw Persoonsgegevens voor dit doel bewaart, neem dan contact op via 
elanco_talent_acquisition@elancoah.com. Elanco kan Persoonsgegevens van inactieve accounts uit 
onze database verwijderen, behoudens toepasselijke wettelijke of regelgevende verplichtingen. 
Bovendien kan Elanco Persoonsgegevens over u (inclusief uw cv/sollicitatiebrief) op elk moment en 
zonder opgave van reden uit de database verwijderen. U dient daarom uw eigen kopie van de 
Persoonsgegevens die u aan Elanco heeft verstrekt te bewaren. 

Passieve gegevensverzameling: cookies en soortgelijke technologie 

Elanco en zijn dienstverleners kunnen op deze website gebruikmaken van “cookies” en soortgelijke 
technologieën. Raadpleeg de Privacy- en cookieverklaring van Elanco op privacy.elanco.com voor meer 
informatie. 

Toegang en correctie  

U kunt uw hier opgeslagen Persoonsgegevens openen, bekijken en wijzigen door u opnieuw aan te 
melden op deze website en uw accountgegevens bij te werken. Het bijgewerkte profiel zal standaard 
worden gebruikt wanneer u de volgende keer solliciteert via uw online account. Houd er rekening mee 
dat alle wijzigingen die in uw profiel worden aangebracht, zichtbaar zullen zijn voor Elanco. Om 
Persoonsgegevens te wijzigen die u reeds heeft ingediend om voor een bepaalde functie in aanmerking 
te komen, dient u uw profiel bij te werken en uw sollicitatie voor die functie opnieuw in te dienen. 
Elanco raadt u aan uw Persoonsgegevens onmiddellijk bij te werken wanneer deze veranderen of niet 
kloppen. 

Naast de gegevens in uw profiel kunt u, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, verzoeken 
om toegang, correctie, beperking, verwijdering en doorgifte van de Persoonsgegevens die Elanco over u 
in bezit heeft. Elanco zal op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 
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Als u een dergelijk verzoek wilt indienen met betrekking tot de Persoonsgegevens die u ons eerder heeft 
verstrekt of als u een elektronische kopie van uw Persoonsgegevens wilt ontvangen om deze aan een 
ander bedrijf te verstrekken (voor zover deze rechten u wettelijk zijn verleend), ga dan naar onze Links 
voor individuele rechten en vul hieronder het toepasselijke formulier in. 
 

o Europees aanvraagformulier voor individuele rechten 
o Aanvraagformulier voor individuele rechten voor Verenigde Staten  
o Internationaal aanvraagformulier voor individuele rechten 
o Aanvraagformulier voor de individuele rechten van consumenten in Californië 
o Aanvraagformulier voor Niet verkopen voor consumenten in Californië en Nevada 

 
Maak in uw verzoek duidelijk welke Persoonsgegevens u wilt inzien of laten wijzigen, of u 
Persoonsgegevens die u aan Elanco heeft verstrekt, wilt laten verwijderen uit de database van Elanco of 
laat Elanco op een andere manier weten welke beperkingen u wilt stellen aan het gebruik van uw 
Persoonsgegevens door Elanco. Voor uw bescherming mag Elanco alleen verzoeken inwilligen met 
betrekking tot de gegevens die zijn gekoppeld aan het e-mailadres dat u gebruikt om Elanco uw verzoek 
te sturen en Elanco zal mogelijk uw identiteit moeten verifiëren voordat het uw verzoek kan inwilligen. 
Elanco zal proberen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan een dergelijk verzoek te voldoen. Houd 
er rekening mee dat bepaalde Persoonsgegevens kunnen worden vrijgesteld van dergelijke rechten op 
toegang, correctie of verwijdering op grond van de toepasselijke wetgeving inzake 
gegevensbescherming. 

Als u vragen heeft over het formulier of ons procedure, kunt u contact met ons opnemen via 
privacy@elancoAH.com.  

U kunt een klacht indienen over de manier waarop Elanco uw Persoonsgegevens verwerkt bij de 
autoriteit voor gegevensbescherming in uw land of regio. Zie onderstaande sectie “Aanvullende 
informatie” voor contactgegevens. 

Beveiliging  

Elanco streeft ernaar om redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te 
nemen om Persoonsgegevens binnen Elanco te beschermen. Helaas kan van geen enkel systeem voor 
gegevensoverdracht of opslag 100% veiligheid gegarandeerd worden. Als u redenen heeft om aan te 
nemen dat uw interactie met Elanco niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de veiligheid van 
een account die u mogelijk bij Elanco heeft, in gevaar is gebracht), breng Elanco dan onmiddellijk, 
overeenkomstig onderstaande sectie “Contact opnemen”, op de hoogte van het probleem. 

Stuur geen gevoelige gegevens naar Elanco via e-mail. Het valt uitsluitend onder uw 
verantwoordelijkheid om het juiste niveau van zorgvuldigheid te hanteren bij uw communicatie met 
Elanco. 

 Links naar websites van derden 

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Verklaring heeft geen betrekking op, en 
Elanco is niet verantwoordelijk voor, de privacy, gegevens of andere praktijken van derden, waaronder 
derden die een website of dienst beheren waarnaar deze website verwijst. Het opnemen van een link op 

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b175e13f-4236-4186-9a33-b7a446bc3692
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/3f63b45c-c846-4956-8c09-dacf8ccf3786
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b175e13f-4236-4186-9a33-b7a446bc3692
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/bb8600b3-5cd1-4d9c-90d3-1db22b58b1f3
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deze website impliceert geen goedkeuring van de gekoppelde site of dienst door Elanco of onze filialen. 
Elanco raadt u aan om de juridische verklaringen te lezen die op die websites zijn geplaatst, waaronder 
hun privacybeleid. 

 Op sollicitaties toepasselijke wetgeving  

Deze website stelt u in staat om wereldwijd te solliciteren op vacatures, dankzij de gecentraliseerde 
wereldwijde wervingsfunctie van Elanco. Deze website wordt beheerd vanuit de Verenigde Staten. 
Dienovereenkomstig worden alle Persoonsgegevens die u op deze website indient, verzameld in de 
Verenigde Staten, en deze zullen onderworpen zijn aan de Amerikaanse wetgeving. Als Elanco echter in 
zijn hoedanigheid als potentiële werkgever uw Persoonsgegevens deelt met een filiaal dat zich in een 
ander land of een andere regio bevindt, zal het filiaal uw Persoonsgegevens behandelen in 
overeenstemming met deze Verklaring. Alle beslissingen met betrekking tot werving of werkgelegenheid 
zullen worden genomen door het wervende filiaal in overeenstemming met de wetten van het land of 
de regio waar de functie zal worden uitgevoerd. 

Kinderen 

Deze website is niet bedoeld voor gebruik door personen die niet de wettelijke leeftijd hebben om te 
kunnen werken, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Wij verzoeken hen geen Persoonsgegevens 
via deze website te verstrekken. 

 Huidige personeel van Elanco 

Als u momenteel voor Elanco of een van haar filialen werkt, moet u in aanmerking komen om te 
solliciteren op een andere functie binnen Elanco om gebruik te kunnen maken van de carrièrewebsite. 
Als u een dergelijke functie accepteert, is het mogelijk dat uw vergoedingsregelingen en 
personeelsbeleid veranderen. Neem contact op met de HR-manager voor de nieuwe functie met 
betrekking tot het in aanmerking komen voor sollicitaties, de vergoedingsregelingen en het 
personeelsbeleid dat van toepassing is op die functie. 

Deze website is niet bedoeld voor distributie of gebruik door een persoon of bedrijf in een rechtsgebied 
of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de lokale wet- of regelgeving. 

Voormalige privacyschild-certificering 

1.  Privacyschild-certificering 

Hoewel het EU-VS-privacyschild niet langer mag worden gebruikt en er geen beroep meer op mag 
worden gedaan voor de doorgifte van Persoonlijke informatie, zal Elanco blijven voldoen aan alle 
verplichtingen van het EU-VS-privacyschild en heeft Elanco zich gecertificeerd voor de EU-VS-
privacyschild- en Zwitserland-VS-privacyschild-kaders  met betrekking tot het verzamelen, gebruiken 
en bewaren van Persoonlijke informatie die vanuit de EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk naar 
de Verenigde Staten worden doorgegeven. Onze certificeringen zijn te vinden 
op: www.privacyshield.gov/list . Ga voor meer informatie over de principes van het privacyschild 
naar: www.privacyshield.gov. Ons privacyschild-privacybeleid kan worden opgevraagd door contact op 
te nemen via privacy@elancoAH.com.  

https://www.privacyshield.gov/list
https://www.privacyshield.gov/list
http://www.privacyshield.gov/
mailto:Privacy@ElancoAH.com


 

 

Zoals uiteengezet in de sectie “Hoe u contact met ons kunt opnemen” kunt u, indien u vragen of 
klachten heeft over onze behandeling van uw Persoonlijke informatie in het kader van het privacyschild 
of een ander toepasselijk kader voor doorgifte, of indien u uw Persoonlijke informatie die Elanco U.S. 
verwerkt wilt inzien en om correctie, wijziging of verwijdering van die gegevens wilt verzoeken, contact 
met ons opnemen door een aanvraagformulier voor de rechten van betrokkenen in te vullen via de 
volgende link: https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-
02e040900827  

Of u kunt in de Verenigde Staten Elanco gratis bellen op 1-888-545-5973 

Of stuur een e-mail naar privacy@elancoAH.com  

 

Wijzigingen in de Verklaring 

Elanco behoudt zich het recht voor om deze Verklaring op elk moment te wijzigen om in te spelen op 
toekomstige ontwikkelingen van Elanco of deze website of op veranderingen in de branche of juridische 
trends. Elanco zal de herziene Verklaring op deze website plaatsen of de wijziging aankondigen op de 
startpagina van deze website. U kunt nagaan wanneer deze Verklaring herzien is door de legenda 
“Laatst bijgewerkt” bovenaan deze Verklaring te bekijken. Alle wijzigingen gaan in na het plaatsen van 
de herziene Verklaring op deze website. Door deze website na dergelijke wijzigingen in de Verklaring te 
blijven gebruiken, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met dergelijke wijzigingen. Als u, geheel of 
gedeeltelijk, niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Verklaring kunt u ervoor kiezen om deze 
website niet meer te gebruiken. 

  

Contact opnemen 

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op 
via privacy@elancoAH.com of per post: 

Elanco Animal Health 
Global Privacy 
2500 Innovation Way, Greenfield IN 46140 
 

AANVULLENDE INFORMATIE 

U kunt ook: 

•Contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor 
uw land of regio via privacy@elancoAH.com. Geef in uw e-mail aan vanuit welk land u contact 
met ons opneemt. 
 
•Een klacht indienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming voor uw land of regio of in 

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827
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geval van een vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming 
via http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 . 

  

ERKENNING 

Door mijn sollicitatie in te dienen, erken ik dat ik deze Privacyverklaring zoals hierboven beschreven heb 
gelezen en begrepen, en dat ik de bepalingen met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, doorgeven 
en bekendmaken van mijn Persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring begrijp. 
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