Privacyverklaring
KION GROUP AG stelt uw belangstelling in ons bedrijf en onze producten op prijs. Deze Privacyverklaring
geeft u informatie over hoe KION GROUP AG en haar dochterondernemingen (gezamenlijk aangeduid als
‘KION’) uw persoonsgegevens verwerken wanneer u ons sollicitatieportaal gebruikt.
Persoonsgegevens verwijst naar alle gegevens die betrekking hebben op u als individueel persoon en die
gebruikt kunnen worden om u te identificeren. In het algemeen zijn het KION-bedrijf waarbij u solliciteert en
de KION GROUP AG gezamenlijk verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?
U kunt, zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken, onze carrièrepagina’s doorzoeken voor vacatures.
Let er echter op dat we cookies op onze website gebruiken om bepaalde gegevens van onze gebruikers te
verzamelen, zoals bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina bezocht wordt (meer informatie hierover vindt
u in onze beleidsregels met betrekking tot cookies in Onze Privacyverklaring | KION GROUP AG).

Gegevens die we nodig hebben voor het sollicitatieproces:
Om een profiel aan te maken of een sollicitatie in te dienen, moet u persoonlijke gegevens met ons delen,
zoals:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanhef (Dhr. / Mevr.)
Titel
Voornaam, achternaam
Adres (inclusief postcode)
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Loopbaangeschiedenis
Kwalificaties, inclusief beheerste talen
Mate van arbeidsongeschiktheid

Aanvullend op de gegevens die u ons rechtstreeks verstrekt, verkrijgen we misschien ook informatie over u
via andere bronnen, bijv. websites waarop u vrijwillig persoonlijke gegevens plaatst (zoals LinkedIn.com).
In sommige landen zijn we verplicht u te informeren over de rechtsgrondslag die ons toestaat uw
persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. We verzamelen uw gegevens om een
arbeidsovereenkomst met u aan te gaan of omdat de KION Group AG een rechtmatig belang heeft om dit te
doen.

Gegevens die u aan ons verstrekt
Indien u, tijdens het sollicitatieproces, andere persoonlijke gegevens aan ons verstrekt die niet rechtstreeks
verlangd worden voor het sollicitatieproces, zullen we deze gegevens verwerken op basis van ons rechtmatig
belang bij werving.
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Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken de informatie die u ons verstrekt heeft voor de uitvoering van het wervingsproces bij KION en
voor analytische doeleinden. In het bijzonder:
-

verwerken we uw gegevens om uw geschiktheid voor een positie bij ons te beoordelen, ook tijdens
latere sollicitatiegesprekken en/of beoordelingen. Dit is zowel van toepassing op de posities waar u
naar gesolliciteerd heeft als op soortgelijke potentiële posities binnen ons bedrijf. We zullen kopieën
bewaren van de gegevens die u ons verstrekt heeft en andere correspondentie voor de voortgang van
uw sollicitatie en als verslag van onze wervingsprocessen (kijk voor meer informatie onder ‘Hoe lang
bewaren wij uw persoonsgegevens?’).

-

voor statistische doeleinden mogen we uw gegevens anonimiseren en in geaggregeerde vorm
gebruiken.

-

we kunnen u ook benaderen via e-mail of telefonisch om uw sollicitatie te bespreken.

-

als uw sollicitatie succesvol is, zullen we uw persoonsgegevens gebruiken om een
arbeidsovereenkomst met u aan te gaan en zullen we deze gegevens overeenkomstig in onze
systemen opslaan.

Zullen uw persoonsgegevens overgebracht worden naar andere landen en wie is
verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?
Als u solliciteert naar een functie bij KION, zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden door de gezamenlijk
voor de verwerking verantwoordelijken in overeenstemming met Art. 26 AVG. Dit zijn:
▪
▪

KION GROUP AG, gevestigd in Frankfurt am Main, Duitsland
de desbetreffende dochteronderneming van KION, gevestigd in het land waarin de functie waar u naar
solliciteert zich bevindt.

Een lijst van mensen die belast zijn met het verwerken van persoonsgegevens en hun individuele
verantwoordelijkheden vindt u hier.
Als het nodig is om uw persoonsgegevens over te brengen naar landen waar een andere norm van
gegevensbescherming gehanteerd wordt dan het land waar u gestationeerd bent om een van bovenstaande
doeleinden te vervullen, hebben we contractuele en andere veiligheidsmaatregelen ingevoerd om te
waarborgen dat uw gegevens over de hele wereld volgende dezelfde normen beschermd zijn.

Met wie delen we uw gegevens?
Waar we een dienstverlener hebben ingehuurd om ons te helpen een vacature in te vullen en u via dit kanaal
gesolliciteerd hebt, zullen uw cv en andere gegevens naar ons worden doorgestuurd door het gecontracteerde
wervingsbureau in het land waarin u solliciteert. Alle persoonsgegevens over u die we van de dienstverlener
hebben ontvangen zullen behandeld worden in overeenstemming met deze privacyverklaring. Informatie over
hoe het wervingsbureau met uw persoonsgegevens omgaat kunt u verkrijgen via de betreffende
dienstverlener.
We delen uw persoonsgegevens ook met dienstverleners die ons helpen bij het vervullen van de hierboven
omgeschreven doeleinden. We zijn contractuele overeenkomsten aangegaan om zeker te stellen dat deze
dienstverleners de persoonsgegevens alleen verwerken overeenkomstig onze instructies en alleen voor de
hiervoor vermelde doeleinden. Dit waarborgt een passend niveau van beveiliging van de gegevensverwerking.
Binnen KION zullen uw persoonsgegevens alleen gedeeld worden met de relevante personen binnen de HRafdeling, hun managers en, voor zover nodig, andere relevante personen van de Operating Unit of Human
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Resources. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we verplicht worden uw gegevens bekend te maken
binnen of buiten KION voor juridische of reglementaire redenen of voor de doeleinden van risicobeheer,
bijvoorbeeld als wij hiertoe verzocht worden door een rechtbank, de politie, een andere
wethandhavingsinstantie of een regelgevende autoriteit.

Welke rechten heb ik?
Als KION uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met KION Group AG of de
dochteronderneming waarbij u solliciteert
-

om een afschrift te vragen van de persoonsgegevens die wij van u bewaren,

-

om ons in te lichten over veranderingen in uw persoonsgegevens of ons te vragen persoonsgegevens
die wij van u hebben aan te passen,

-

om ons in bepaalde situaties te vragen om persoonsgegevens die wij van u bewaren te verwijderen,
te blokkeren of dat de verwerking hiervan beperkt wordt, of om bezwaar te maken tegen de specifieke
manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken,

-

om ons in bepaalde situaties te vragen de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt door te sturen
naar een derde partij;

U kunt ook:
-

uw instemming op elk moment intrekken overeenkomstig het toepasselijke recht; en

-

op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig het
toepasselijke recht als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een rechtmatig belang of in
het algemeen belang.

Neemt u voor al uw verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring en om uw rechten uit te oefenen of
een klacht in te dienen, contact met ons op via het volgende adres dataprotection@kiongroup.com. U kunt
ook contact opnemen met uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
KION past doorlopend technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw persoonsgegevens
adequaat te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of geheel verlies en ongeautoriseerde toegang door
derde partijen. We verbeteren continue onze veiligheidsmaatregelen om gelijke tred te houden met de
technologische vooruitgang.
In aanvulling op het beveiligen van onze gebouwen en onze systemen, passen we ook een encryptie methode
toe op deze website. Dit betekent dat alle persoonlijke gegevens die door u verzonden worden, waaronder
ook uw betalingsgegevens, verstuurd zullen worden met gebruik van het algemeen geaccepteerde en veilige
SSL (secure socket layer) protocol om enig misbruik van uw persoonlijke gegevens door derde partijen te
voorkomen. SSL is een veilige en beproefde norm die ook gebruikt wordt voor bijvoorbeeld online bankieren.
U kunt controleren of u gebruik maakt van een veilige SSL-verbinding door te kijken of het symbool met het
slotje in de statusbalk van uw browser een gesloten slotje laat zien en of de URL in de adresbalk begint met
‘https’.
Ondanks het bovenstaande, willen we benadrukken dat webgebaseerd versturen van gegevens nooit als
volledig veilig beschouwd kan worden (bijvoorbeeld e-mailcorrespondentie) en dat we daarom onmogelijk een
absolute garantie kunnen geven met betrekking tot de beveiliging van uw gegevens tegen ongeautoriseerde
toegang van derde partijen.
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Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Als u naar een specifieke positie solliciteert, slaan we uw gegevens op tot er geen wettelijke basis meer is om
ze te bewaren. Dit is in de regel het geval als we geen wettelijke of reglementaire verplichting hebben om de
gegevens op te slaan. Als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens voor langere tijd op te slaan, is
het ons toegestaan deze gegevens langer dan bovenstaande periode te bewaren, zolang we uw toestemming
hebben.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
KION GROUP AG
Thea-Rasche-Strasse 8
60549 Frankfurt am Main
Duitsland
Tel: +49 (0)69 201 100
E-mail: info@kiongroup.com
Website: www.kiongroup.com

