PRIVACYBELEID VOOR KANDIDATEN
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1

HET ENGAGEMENT VAN NIKON OP HET VLAK VAN PRIVACY

1.1

Doelstelling van het Beleid
Nikon Metrology NV en haar dochterondernemingen (hierna gezamenlijk Nikon) verbinden
zich ertoe uw Persoonsgegevens te beschermen en de juistheid, vertrouwelijkheid en
integriteit ervan te respecteren. Dit privacybeleid (Beleid) beschrijft:
(i)
(ii)
(iii)

de Persoonsgegevens die Nikon verzamelt van en over u;
hoe Nikon de Persoonsgegevens gebruikt die zij van u heeft verzameld en voor
welke doeleinden; en
aan wie Nikon de Persoonsgegevens die zij van u verzamelde verstrekt.

U vindt hierin ook alle relevante informatie over uw rechten en hoe deze rechten uit te
oefenen.
1.2

Toepassingssfeer van het Beleid
Het Beleid is van toepassing op iedere Gegevensverwerking van uw Persoonsgegevens die
wordt verzameld en verder wordt verwerkt ingevolge uw sollicitatie voor een vacante of nietvacante betrekking bij Nikon.
Het Beleid is van toepassing op alle ondernemingen van de Nikon Metrology groep, waartoe
Nikon Metrology NV, Geldenaaksebaan 329, 3001 Leuven, België, behoort en haar verbonden
ondernemingen, die gevestigd zijn in verschillende Lidstaten van de Europese Unie, evenals in
de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Deze groepsondernemingen en
dochterondernemingen zijn:
Nikon Metrology Europe NV
Geldenaaksebaan 329
3001 Leuven
Belgium
Tel.: 00 32 16 74 01 01

Nikon Metrology GmbH
Siemensstrasse 24
63755 Alzenau
Germany
Tel.: +49 6023 91 733 200

Nikon Metrology SARL
Rue du Bois Chaland 39
91090 Lisses
France
Tel. : +33 1 60 86 09 76

Nikon Metrology UK Ltd
Derby
Argosy Road, DE74 2SA
East Midlands Airport
UK
Tel.: +44 133 281 13 49

X-Tek Systems Ltd
Tring Business Centre
Icknield Way
Tring
Hertfordshire HP23 4JX
UK
Tel.: +44 144 282 87 00

Nikon Metrology Inc. (Canada)
55 Fleming Drive
Units 13 and 14
Cambridge
Ontario N1T 2A9
Canada
Tel.: +1 519 885 94 90
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Nikon Metrology Inc. (USA)
12701 Grand River
Brighton
MI 48116
USA
Tel.: +1 810 220-4360

1.3

Een Nalevingsbeleid
Het doel van het beleid van Nikon is om te voldoen aan alle nationale privacywetgevingen van
de landen waar het actief is. Nikon implementeert waar nodig aanvullende procedures,
normen en beleidsregels om te voldoen aan de vereisten die worden opgelegd door de
relevante nationale wetgeving.
Nikon zorgt ervoor dat haar werknemers en al haar aannemers, leveranciers, agentschappen,
tijdelijke werkkrachten of enige andere partij die namens Nikon (hierna gezamenlijk Externe
Partijen) Persoonsgegevens van Kandidaten verzamelen of beheren, de voorwaarden
beschreven in dit Beleid naleven, ongeacht of ze gebruikmaken van hun eigen elektronische
systemen en hulpprogramma's voor gegevensbeheer en/of die van Nikon.
Nikon en haar werknemers zijn verantwoordelijk om te verzekeren dat alle Externe Partijen
met wie ze werken ter ondersteuning van de activiteiten van Nikon dit Beleid naleven evenals
eventuele aanvullende specifieke normen en procedures die gelden in overeenstemming met
haar nalevingsbeleid inzake nationale privacy- en gegevensbeschermingswetgeving.

2

DEFINITIES
In dit Beleid, hebben de volgende begrippen en uitdrukkingen de betekenis die er hieronder
aan wordt gegeven:
Bijzondere Categorieën van Persoonsgegevens: Persoonsgegevens waaruit ras, etnische
afkomst, politieke opvattingen, religie, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap van
een vakbond blijken, genetische of biometrische gegevens, informatie met betrekking tot
strafrechtelijke veroordelingen en strafrechtelijke feiten en andere categorieën die bij wet zijn
gedefinieerd.
Kandidaat of Kandidaten: iedere persoon die solliciteert voor een vacante of niet-vacante
betrekking bij Nikon, ongeacht of de aanvraag spontaan wordt ingediend of op basis van een
vacature die door Nikon openbaar is gemaakt via eender welk medium (bijv. drukwerk,
website, sociale media platforms, enz.).
Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon,
zoals gedefinieerd in Artikel 4.1. van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
dergelijke gegevens (ook bekend als de AVG).
Verwerken of Verwerking van Gegevens of Gegevensverwerking: een bewerking of een
geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,
opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
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doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren,
afschermen, wissen of vernietigen van gegevens, voor zover het valt binnen het
toepassingsgebied van de AVG.
Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het
doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
3

VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1

Welke categorieën van Persoonsgegevens verzamelt Nikon?
Nikon verzamelt, behoudens strengere wettelijke vereisten, de volgende categorieën
informatie van en over u:

3.2

-

algemene wervings-/ personeelsgegevens en alle gegevens die nodig zijn voor het
nagaan van de geschiktheid voor de job (zoals naam, geboortedatum, nationaliteit,
immigratiestatus, geslacht, nationale identificatiegegevens, contactgegevens,
burgerlijke staat, hobby's, namen van kinderen);

-

CV, opleiding, werkgeschiedenis, inclusief referenties;

-

gezondheidsdossiers waarmee u instemt om deze te delen of die door de wet moeten
worden verzameld;

-

informatie met betrekking tot achtergrondcontroles, inclusief gegevens die door
Externe Partijen zijn verstrekt (en, indien van toepassing, die door de wet toegelaten
zijn om te worden verzameld);

-

informatie verzameld tijdens sollicitatietests, beoordelingen, sollicitatiegesprekken en
screenings via de telefoon;

-

dossiers bij overheidsinstanties; en

-

alle informatie die u vrijwillig deelt in het kader van het sollicitatieproces.

Hoe verzamelt Nikon Persoonsgegevens?
Nikon verzamelt uw Persoonsgegevens:
-

rechtstreeks van u; en

-

van derden zoals wervingsbureaus of andere partijen voor het uitvoeren van een
achtergrond- of arbeidsverledencontrole of het verkrijgen van een arbeidsaanbeveling.
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VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

4.1

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van uw Persoonsgegevens

4.1.1

Huidig doeleinde en rechtsgrond
Doeleinde
Nikon Verwerkt de Persoonsgegevens voor:
-

Het verifiëren van de
Persoonsgegevens die u ons hebt
verstrekt.

Rechtsgrond
Deze verwerkingsactiviteiten zijn nodig voor:
-

Om vóór de sluiting van een
overeenkomst de nodige maatregelen
te nemen.
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-

-

-

Het beoordelen van vaardigheden,
kwalificaties en interesses in het licht
van uw carrièremogelijkheden.

-

Bijhouden van potentiële kandidaataanvragen in haar HRwervingsdossiers voor toekomstige
vacatures.
Voortdurend verbeteren van de
wervingspraktijk van Nikon.

-

Om vóór de sluiting van een
overeenkomst de nodige maatregelen
te nemen.

-

Het nastreven van haar
gerechtvaardigde belangen, met
name het opstellen van HRwervingsdossiers met alle
interessante profielen.

-

Om vóór de sluiting van een
overeenkomst de nodige maatregelen
te nemen.
Het nastreven van haar
gerechtvaardigde belangen, met
name het beoordelen van sollicitaties
om de geschiktheid en bekwaamheid
van de Kandidaat voor de betrekking
te beoordelen.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door Nikon, zal Nikon uw
sollicitatie niet kunnen beoordelen en deze ook niet in overweging nemen voor toekomstige
vacatures.
Als Nikon u aanwerft via het wervingsproces en u werknemer wordt, worden uw
Persoonsgegevens onderdeel van het werknemersbestand van Nikon en worden deze gebruikt
voor andere werk gerelateerde doeleinden bij Nikon.
Uw Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, met in
begrip van profilering.
4.1.2

Toekomstige doeleinden
Als Nikon overweegt uw Persoonsgegevens te Verwerken voor andere doeleinden dan deze
vermeld onder 4.1.1, zal Nikon u hiervan op de hoogte stellen alvorens het uw
Persoonsgegevens gaat Verwerken voor het nieuwe doeleinde.

4.2

Hoe lang zullen uw Persoonsgegevens worden bewaard?
Uw Persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende het gehele wervingsproces van
Nikon en voor een maximum van 3 jaren na het einde van het wervingsproces.

4.3

Aan wie zullen wij uw Persoonsgegevens verstrekken?
Voor de hierboven beschreven doeleinden (zie 4.1), kan Nikon uw Persoonsgegevens
verstrekken aan:
-

senior managers van Nikon, HR-managers, HR-administratief personeel, ITbeheerders, facility management personeel;

-

publiekrechtelijke organen; en

-

andere entiteiten van Nikon.
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Nikon vereist dat alle Externe Partijen aan wie we uw Persoonsgegevens verstrekken en die
uw Persoonsgegevens Verwerken, hetzelfde niveau van privacybescherming bieden als Nikon.
Bij contract vereisen we dat verwerkers de gegevens alleen in overeenstemming met onze
instructies Verwerken en de gegevens beveiligen. Deze verwerkers mogen deze informatie
niet gebruiken of verstrekken, behalve als dergelijk gebruik of dergelijke verstrekking is
toegelaten door Nikon en/of is noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Er zijn bepaalde situaties waarin u Persoonsgegevens rechtstreeks deelt met serviceproviders
(bijvoorbeeld pensioenaanbieders) die met Nikon zijn verbonden of waarin Nikon geen
controle heeft over hoe uw gegevens worden verwerkt. Zorg er in deze situaties voor dat u
het privacybeleid en de praktijken van dergelijke serviceproviders leest en begrijpt.
4.4

Doorgifte van Persoonsgegevens aan een land buiten de Europese Unie
Nikon is wereldwijd actief, dus uw Persoonsgegevens kunnen van tijd tot tijd worden
doorgegeven aan andere entiteiten van de Nikon groep, met inbegrip van het hoofdkantoor
in Japan en dochterondernemingen in de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
Als uw Persoonsgegevens worden doorgegeven aan entiteiten die zich bevinden in landen
waarvan de gegevensbeschermingswetgeving niet wordt geacht hetzelfde niveau van
bescherming te bieden als het niveau van bescherming dat de Europese Unie biedt op het vlak
van privacy en gegevensbescherming (met in begrip van Japan en de Verenigde Staten van
Amerika), zorgt Nikon ervoor dat de nodige waarborgen met betrekking tot het beschermen
van privacy en uw gegevensbescherming worden aangeboden door contracten aan te gaan
met de betrokken ondernemingen die de door de Europese Commissie goedgekeurde
standaard contractuele clausules (SCC) bevatten. U kunt een kopie van deze SCC verkrijgen
door een e-mail te sturen naar: koenraad.vanderelst@nikon.com.

4.5

Veiligheid
Nikon implementeert passende fysieke, administratieve en technische maatregelen, zoals
anonimiseren, versleuteling en toegangscontroles die werden ontworpen ter bescherming van
Persoonsgegevens van Kandidaten tegen onbedoelde, onrechtmatige of ongeoorloofde
vernietiging, verlies, wijziging, verstrekking, toegang tot of gebruik van en alle andere
onrechtmatige vormen van verwerking.
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UW RECHTEN

5.1

Wat zijn uw rechten inzake verwerking van Persoonsgegevens?
U heeft het recht om op elk gewenst moment te verzoeken om uw Persoonsgegevens in te
zien en te verzoeken dat onjuiste, verouderde of niet langer noodzakelijke informatie wordt
gecorrigeerd, gewist of beperkt.
U hebt het recht om binnen de grenzen van de toepasselijke voorschriften inzake
gegevensbescherming het volgende te vragen:
-

-

Het wissen van uw gegevens, met name (i) als de gegevens niet langer nodig zijn om
te worden verwerkt of bewaard voor de doeleinden beschreven in punt 4.1.1, (ii) als
u uw toestemming voor de Gegevensverwerking heeft ingetrokken en de verwerking
is niet langer noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, of (iii) als u
bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens (zie hieronder),
de beperking van de verwerking van uw gegevens (i) gedurende de tijd die Nikon nodig
heeft om de gegrondheid van de betwisting aangaande de juistheid van uw gegevens
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te verifiëren, (ii) als de verwerking onrechtmatig wordt geacht, maar u niet wilt dat uw
gegevens worden verwijderd, (iii) als Nikon uw gegevens niet langer nodig heeft, maar
u wilt dat Nikon de gegevens bewaart voor de instelling, uitoefening of onderbouwing
van uw rechten, (iv) als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens (zie
hieronder) voor de tijd die Nikon nodig heeft om de grond van uw verzoek tot bezwaar
voor de Gegevensverwerking te verifiëren.
U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik door Nikon van uw
gegevens op voorwaarde dat uw bezwaar gerechtvaardigd is op grond van uw eigen redenen,
en deze rechtvaardiging valt binnen de grenzen van de toepasselijke voorschriften voor
gegevensbescherming.
U heeft het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare
vorm te verkrijgen of de gegevens over te dragen naar een andere
verwerkingsverantwoordelijke.
5.2

Hoe kan u uw rechten uitoefenen?
U kunt de hierboven beschreven rechten uitoefenen door een brief per e-mail te sturen naar
“koenraad.vanderelst@nikon.com” met opgave van uw beslissing om een van deze rechten
uit te oefenen of door het formulier in te dienen dat beschikbaar is op deze URL:
https://www.nikonmetrology.com/gdpr. Nadat Nikon uw brief heeft ontvangen, beantwoordt
deze u zo snel mogelijk.
Als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw verzoek met betrekking tot uw uitoefening
van die rechten, kunt u een klacht indienen bij de autoriteit op het gebied van
gegevensbescherming in het land waar u uw gebruikelijke verblijfplaats, uw werkplek heeft of
waar de vermeende schending van uw rechten heeft plaatsgevonden. De gegevens van deze
autoriteiten worden hieronder beschreven.
België
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Rue de la Presse 35
1000 Bruxelles (Brussels)
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
e-mail: commission@privacycommission.be
Website: http://www.privacycommission.be/
Frankrijk
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL
8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Paris, Cedex 02
Tel. +33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
Website: http://www.cnil.fr/
Duitsland
Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn
Tel. +49 228 997799-0; +49 228 81995-0
Fax +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
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e-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Website: http://www.bfdi.bund.de/
Nederland
Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Verenigd Koninkrijk
The Information Commissioner’s Office
Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF
Tel. +44 1625 545 745
e-mail: international.team@ico.org.uk
Website: https://ico.org.uk
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TOEKOMSTIGE AANPASSINGEN VAN DIT BELEID
Nikon behoudt zich het recht voor om dit Beleid te allen tijde te wijzigen voor zover nodig om
te voldoen aan de wijzigingen van de toepasselijke wetgeving, voorschriften, praktijken en
procedures, of als reactie op nieuwe vereisten opgelegd door de autoriteiten op het gebied
van gegevensbescherming.
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VRAGEN?
Als u als Kandidaat van Nikon vragen heeft over uw Persoonsgegevens of de verwerking van
uw gegevens, of als u zich zorgen maakt over een mogelijke inbreuk op de
gegevensbescherming
door
Nikon,
stuur
ons
dan
een
e-mail
op:
koenraad.vanderelst@nikon.com.
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