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Privacy Notice Sollicitanten 
 
 
Introductie 
 
De Universiteit Leiden hecht waarde aan de privacy van sollicitanten. Wanneer u 
solliciteert, ontvangt de universiteit informatie van u: persoonsgegevens, uw CV en 
motivatiebrief. Uw gegevens worden verwerkt conform de geldende wetgeving. Daarnaast 
hanteren wij de NVP-gedragscode voor werving en selectie. 
Met deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop Universiteit Leiden de 
gegevens van sollicitanten verwerkt.  
 
 
Doeleinden 
 
Persoonsgegevens die door u aan Universiteit Leiden worden doorgegeven worden 
gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te 
maken. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw geschiktheid voor de functie of 
functies waarnaar u heeft gesolliciteerd te kunnen beoordelen, om contact met u te 
kunnen opnemen, en om u informatie te kunnen verschaffen over andere vacatures, 
indien u hiervoor toestemming geeft. 
 
 
Gegevens van sollicitanten 
 
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens rechtstreeks of door middel van formulieren 
en/of aangehechte CV’s via universiteitleiden.nl/vacatures of het e-Recruitment systeem.  
De universiteit verzamelt en verwerkt ook gegevens door middel van persoonlijk contact 
met u, telefoongesprekken en/of e-mail. Soms loopt de procedure via een extern bureau. 
Het kan zijn dat wij tijdens de sollicitatieprocedure, na uw toestemming, referenties 
opvragen.  
Daarnaast is het mogelijk dat wij openbaar beschikbare, relevante informatie met u 
bespreken, onder uitdrukkelijke vermelding van de bron.  
De universiteit deelt géén gegevens van sollicitanten met derden, tenzij daar een wettelijke 
verplichting voor bestaat. 
 
 
Het bewaren van gegevens van sollicitanten 
 
Universiteit Leiden bewaart uw gegevens tijdens de wervings- en selectieprocedure. De 
gegevens worden na afronding van de procedure verwijderd. U kunt toestemming geven 
om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip mogelijk 
een passende functie komt.  
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Vragen en klachten 

Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de HR-adviseur 
die bij de selectieprocedure is betrokken. Indien u het vermoeden hebt dat de universiteit 
tijdens de sollicitatieprocedure in strijd met de regels ten aanzien van privacy heeft 
gehandeld, dan kunt u dit aangeven bij de functionaris gegevensbescherming van de 
universiteit: privacy@bb.leidenuniv.nl. Mocht u na overleg met de functionaris 
gegevensbescherming nog steeds het vermoeden hebben dat er in strijd met de regels ten 
aanzien van privacy gehandeld is, dan kan een klacht ingediend worden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. De website van de Autoriteit Persoonsgegevens 
is https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
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