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Bijsluiter ter attentie van de kandidaten betreffende de verwerking van hun 
persoonsgegevens door de vzw Valisana in het kader van de aanwervings- en 
selectieprocedure.  

Inleiding  
 
De vzw Valisana  (hierna « Valisana », « wij ») hecht het hoogste belang aan de gegevensbescherming 
van de persoonsgegevens ontvangen van personen die hun kandidatuur  hebben ingediend (hierna 
« kandidaat », « u »).   Wij verwerken alle ontvangen kandidaturen met inachtneming van de 
geldende wetgeving, en in het bijzonder overeenkomstig de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.   
 
Onderhavige bijsluiter heeft als doel u informatie te verstrekken over het verwerken van uw 
persoonsgegevens bij onze aanwervings- en selectieprocedure ; dat u zich kandidaat stelt voor een 
job met ABO en/of ABD,  als vrijwilliger,  voor een stage of als « studentenjob ». 
Deze bijsluiter geeft uitleg over welke informatie wij over u  verzamelen en waarom, met wie wij ze 
delen, hoe wij ze beschermen en hoe lang wij ze bijhouden. Zij verleent u informatie over uw 
rechten.  
 
Wij vragen u om deze bijsluiter aandachtig te lezen. Bij het indienen van uw kandidatuur erkent u de 
inhoud ervan te hebben begrepen en geeft u uw toestemming voor de verwerking van de gegevens 
zoals omschreven.  
 

 
Enkele definities 
 
Persoonsgegevens zijn alle informatie, van welke aard dan ook en ongeacht het medium, die het 
mogelijk maken om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren. Uw 
naam en voornaam, uw adres zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens, en deze gegevens zijn voor ons 
noodzakelijk voor een adequate verwerking van uw kandidatuur.  
 
De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling van manipulatie of exploitatie, zoals het 
verzamelen, gebruiken, vastleggen, opslaan, communiceren, verspreiden, wijzigen of verwijderen 
van een van uw persoonsgegevens.  
 
1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens ?  
 

De vzw Valisana groepeert verschillende vestigingen :  
 

- Het ziekenhuis Valida, Josse Goffinlaan 180 te 1082 Sint-Agatha-Berchem 

- Het psychiatrisch ziekenhuis Sanatia, Molenstraat 27 te 1210 Sint-Joost-Ten-Node 

- Het psychiatrisch verzorgingstehuis Sanatia, Collegestraat 45 te 1050 Elsene 

- Het dagcentrum Le Canevas, Collegestraat 55 te 1050 Elsene.  

 
Het is de vzw Valisana, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Josse Goffinlaan 180 te 
1082 Sint-Agatha-Berchem, die wettelijk verantwoordelijk is voor de verwerking van uw 
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persoonsgegevens, dat uw kandidatuur zich in het algemeen richt op alle vestigingen of meer 
bepaald op één onder hun.  
 
2. Welke categorieën persoonsgegevens verwerken we over u ?  
  
De categorieën persoonsgegevens die wij over u verwerken zijn de volgende :  
 

 Identificatiegegevens (bv : naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats);  
 Contactgegevens  (bv : verblijfadres, e-mail, telefoonnummer);  
 Nationaliteit, indien doorgegeven.  
 Informatie met betrekking tot uw opleiding (bv : diploma’s, attesten, stages, bijzondere 

opleidingen) ;  
 Informatie met betrekking tot uw professionele ervaring (ex : profiel, vorige werkgevers, 

stopzetting andere tewerkstellingen of jobs, beheerde projecten , ...) ;  
 Informatie over professionele referenties   ;  
 Stageovereenkomst voor de kandidaten die zich richten op een stageplaats ;  
 Schoolattest voor de kandidaten die zich richten op een studentenjob ;  
 Taalvaardigheden ;  
 Indien van toepassing, het bestaan van een arbeidsvergunning en/of verblijfsvergunning in 

de Europese Economische Ruimte (EER) ;  
 Uw foto, indien u kiest om er ééntje toe te voegen aan uw Curriculum Vitae;  
 Uw hobby’s en interesses indien ingelicht in uw Curriculum Vitae ;  
 Eventuele notities die genomen werden tijdens uw solicitatiegesprek en indien van 

toepassing de resultaten van testen/oefeningen die werden afgenomen tijdens het 
selectieproces ;  

 Aanwezigheid op bepaalde sociale media voor zover deze aanwezigheid toegangelijk is voor 
het publiek en verbonden aan uw professionele activiteiten ;  

 Alle andere persoonsgegevens door u ingelicht via uw Curriculum Vitae en/of uw 
motivatiebrief of dat echter een verwerking volgens de wet vergt ;  
 

 

Deze gegevens worden hetzij rechtsreeks bij u verkregen, hetzij door een van onze medewerkers 
verantwoordelijk voor de aanwerving, hetzij door een wervings- en selectiebureau op wie wij beroep 
doen en uw kandidatuur aan ons heeft overhandigd.    
 

 

Valisana vraagt of verzamelt geen gevoelige gevens van kandidaten, zoals gegevens die de etnische 
herkomst of ras onthult, politieke opinies, geloofs- en/of filosofische overtuigingen, 
vakbondlidmaatschap, sexuele oriëntatie of leven, of gezondheid.  
Indien voor bijzondere redenen de verwerking van gevoelige gegevens wettelijk noodzakelijk zou 
zijn, zal de kandidaat vooraf op de hoogte gesteld worden.   
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3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens en volgens welke geldende 
rechtsgrondslag ?  
 

De door de kandidaat verstrekte persoonsgegevens om zijn kandidatuur te ondersteunen worden 
enkel verwerkt in het kader van het aanwervings- en selectieproces, namelijk om : 
 

 Het registeren van de kandidatuur ;  
 De evaluatie van de geschiktheid van de kandidatuur gelet op de bestaande opportuniteiten 

binnen Valisana ;  
 Indien van toepassing, contact opneming met de kandidaat ter organisatie van een of 

meerdere sollicitatiegesprekken en/of selectietesten ;  
 De voorbereiding, afhankelijk van het geval, van een arbeidsovereenkomst/ studentenjob/ 

stage/ vrijwilliger of stageovereenkomst voor geselecteerde kandidaten.  
 

Daarmee heeft Valisana een rechtmatig belang om de voorgelegde kandidaturen te kunnen nagaan 
zodanig de vacante jobs te kunnen invullen.    De verwerking van de persoonsgegevens van de 
kandidaat zijn noodzakelijk zodanig voorafgaande maatregelen te treffen voor het sluiten van een 
arbeidsovereenkomst, studentenjob, stage, vrijwilliger of stageovereenkomst afhankelijk van het 
geval.  
 
In geval van afwijzing van de kandidatuur behoudt Valisana een rechtmatig belang om de gegevens 
van bepaalde kandidataten bij te houden gedurende een bepaalde periode als bedoeld in punt 6, ten 
einde in de toekomst contact te kunnen opnemen met kandidaten wiens profiel aansluit bij nieuwe 
jobaanbiedingen.   
 

4. Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens van de kandidaat ?  
 

De personen binnen Valisana die betrokken zijn in het aanwervings- en selectieproces hebben 
toegang tot uw persoonsgegevens.  Het gaat bijvoorbeeld om : 
 
 

 Leden van de afdeling Human Resources verantwoordelijk voor de aanwerving en selectie;  
 Hiërarchishe overste(n) van de openstaande functie ;  
 De leden van het Directiecomité  

 
 
Het IT-personeel van Valisana dat het IT-systeem beheert zou in uitzonderlijke omstandigheden ook 
toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens namelijk in geval van technische problemen.   
 
Al deze personen zijn gebonden aan het beroepsgeheim en/of een geheimhoudingsplicht.  
 
De persoonsgegevens van de kandidaat zullen niet overgedragen worden aan derden, behalve bij 
verplichting van Valisana om de gegevens te overhandigen op aanvraag van de overheidsinstanties of 
gerechterlijke autoriteiten onder de toepasselijke wetgeving.  
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Soms doen we beroep op een aanwervings- en selectiebureau voor de zoektocht naar een specifiek 
profiel. Bijgevolg wordt het bureau gewaarschuwd bij het aanwerven of niet van de voorgestelde 
kandidaat.  
 
5. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens ?  
 

Valisana bewaart de persoonsgegevens van de kandidaten enkel de benodigde tijd voor het 
uitvoeren van de doeleinden als bedoeld in punt 3.   
 
De persoonsgevens van de geselecteerde kandidaten op het einde van het selectieproces zullen 
gedurende 5 jaar bewaard worden vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst of 
stageovereenkomst.  
  
De gegevens van de afgewezen kandidaten op het einde van het selectieproces zullen vernietigd 
worden, met uitzondering van bepaalde profielen geselecteerd door Valisana voor toekomstige 
opportuniteiten en waarvoor de gegevens gedurende een termijn van maximum twee jaar kunnen 
bewaard worden.  
 
6. Hoe beschermen wij uw gegevens ?  
 

Op verschillende niveaus (bestuur, organisatie, techniek, IT) worden maatregelen genomen om uw 
persoonosgegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging, ongeoorloofde toegand, wijziging of 
doorgifte.  
 
Valisana beschikt over een functionaris gegevensbescherming en een adviseur informatieveiligheid.  
 

7. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens ?  
 

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving over de gegevensbescherming beschikt u als kandidaat 
over de volgende rechten :  
 

 Recht op toegang, correctie en/of indien van toepassing het verwijderen van uw 
persoonsgegevens ; 

 Het recht om een beperking op de verwerking van uw gegevens te verkrijgen, om zich te 
verzetten tegen de werking ervan mits gegronde redenen; 

 Het recht om de overdraagbaarheid te verkrijgen van uw gegevens teneinde ze aan een 
andere verantwoordelijke van de verwerking te communiceren ; 

 Het recht om een klacht in te dienen bij Valisana betreffende de verwerking van uw 
persoonsgegevens door deze laatste. 


 
Voor verdere informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Valisana of 
indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de afdeling van de 
Human Resources op het volgende e-mailadres : rh@valisana.be 
 
 
 
 

mailto:rh@valisana.be
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U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de functionaris gegevensbescherming (Data Protection 
Officer) van Valisana, via e-mail op het adres :  DPO@valisana.be  
 
Of via een brief (met datum en ondertekend) per post op het adres : 
vzw Valisana 
Ter attentie van de functionaris gegevensbescherming 
Josse Goffinlaan  180 
1082 Sint-Agatha-Berchem 
 
Enkel de aanvragen voor het uitoefenen van uw rechten samen met een kopie recto-verso van uw 
identiteitskaart (of geldige paspoort)  zullen behandeld worden.   
 

 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit  
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

     +32 (0)2 274 48 00 

     +32 (0)2 274 48 35   

         contact@apd-gba.be 

 
 

Valisana kan ten alle tijde huidige bijsluiter aanpassen ingevolge van wijzigingen van de verwerking 
die in de toekomst kunnen optreden of om de toepasselijke wetgevening na te leven.  
Alle actualiseringen zullen onmiddelijk op onze website gepubliceerd worden.    
 

mailto:DPO@valisana.be
mailto:contact@apd-gba.be
http://maps.google.be/maps/place?q=Drukpersstraat+35+1000+Brussel&hl=nl&ftid=0x47c3c37d924ad855:0xb61b75396c41f96
http://maps.google.be/maps/place?q=Drukpersstraat+35+1000+Brussel&hl=nl&ftid=0x47c3c37d924ad855:0xb61b75396c41f96

