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Privacystatement met betrekking tot de 
sollicitatieprocedure 
 

Dit privacystatement heeft betrekking op de sollicitatieprocedure voor de huisartsopleiding uitgevoerd 

door de Stichting Huisarts Opleiding Nederland (“Huisartsopleiding Nederland” of “wij” of “ons”), 

gevestigd aan de Orteliuslaan 750 in Utrecht ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer 

van Koophandel onder nummer 41266161. 

 

In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen met betrekking tot uw 

sollicitatie hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. 

 

1. Persoonsgegevens en doeleinden 
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een 

persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of  

e-mailadres zijn. 

 

Wij verzamelen de navolgende persoonsgegevens van u: 

 NAW-gegevens; 

 Geslacht; 

 Contactgegevens; 

 Geboortedatum; 

 CV; 

 Referenties; 

 Brief; 

 Pasfoto (onverplicht); 

 GPA of cijferlijst; 

 BUL; 

 Big registratienummer; 

 geldig legitimatiebewijs (ja/nee) 

 Burgerservicenummer (ja/nee) 

 Rijbewijs (ja/nee); 

 Toestemmingsverklaring voor Aiotho/Poioth, voor zover van toepassing. 

 

Wij verzamelen deze persoonsgegevens met als doel het centraal verzamelen van sollicitaties, selecteren en 

plaatsen van kandidaten voor de huisartsopleiding. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze 

persoonsgegevens te verwerken, omdat wij zonder deze gegevens u niet kunnen contacteren en/of 

beoordelen of u geschikt bent voor de huisartsopleiding. 

 

Daarbij verzamelen en verwerken wij uw BIG-registratienummer om te voldoen aan de wettelijk 

vergewisplicht. 
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Tenzij hierboven anders is aangegeven is het verstrekken van de persoonsgegevens verplicht. Indien deze 

persoonsgegevens niet worden verstrekt wordt u niet toegelaten tot de sollicitatieprocedure. 

 

2. Met wie delen wij persoonsgegevens? 
Wij kunnen derden inschakelen in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening. Zo wordt de website 

waarmiddels u uw gegevens kunt uploaden ontwikkeld en gehost door een derde. Deze derden zijn 

bewerkers van ons en verwerken de gegevens dus slechts ten behoeve van ons.  

 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens voorts alleen aan de personen die hier staan beschreven in, 

waaronder de notaris en de opleidingsinstituten. Deze partijen zijn ook verantwoordelijk voor de verwerking 

van uw persoonsgegevens en verwerken deze alleen met als doel het centraal verzamelen van sollicitaties en 

selecteren van kandidaten voor de huisartsopleiding. 

 

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische 

Ruimte. 

 

3.0 Bewaartermijnen 
 Indien u zich geregistreerd heeft maar uw sollicitatie niet heeft ingezonden zullen wij uw 

persoonsgegevens onmiddellijk, maar uiterlijk 4 weken na het einde van de selectie en 

plaatsingsprocedure verwijderen of anonimiseren. 

 Indien u gedurende de sollicitatieperiode uw sollicitatie terugtrekt zullen wij uw persoonsgegevens 

onmiddellijk, maar uiterlijk 4 weken na het einde van de selectie en plaatsingsprocedure 

verwijderen. 

 Indien wij u afwijzen zullen wij uw persoonsgegevens onmiddellijk, maar uiterlijk 4 weken na het 

einde van de selectie en plaatsingsprocedure verwijderen, waarbij wij alleen uw voorletter, 

achternaam, geboortedatum, geslacht en de datum wanneer en op welk onderdeel van de 

selectieprocedure (brief, LHK, STARR) u bent afgewezen bewaren voor een periode van 5 jaar. 

 Indien u geschikt bevonden wordt en geplaatst door de notaris zullen wij alleen uw voorletter, 

achternaam, geboortedatum, geslacht en gegevens met betrekking tot uitslag selectie en gegevens 

over waar en wanneer u geplaatst bent bewaren voor een periode van 5 jaar. 

 Indien u geschikt bevonden bent en niet wordt geplaatst bewaren wij alle gegevens zolang u in de 

procedure zit (maximaal 24 maanden). U kunt namelijk nageplaatst worden of meedoen met een 

latere plaatsingsprocedure. 

 Indien u twee keer deelgenomen heeft aan de plaatsingsprocedure en geen opleidingsplaats heeft 

toegewezen gekregen bewaren wij uw voorletter, achternaam en geboortedatum, geslacht en de 

uitkomst van selectie en  de plaatsing voor een periode van 5 jaar.  

 Indien u slechts een keer aan de plaatsingsprocedure heeft deelgenomen en uw geldigheidsduur van 

de selectie uitkomst van 24 maanden is verstreken dan bewaren wij uw voorletter, achternaam en 

geboortedatum, geslacht en de uitkomst van selectie en de plaatsing voor een periode van 5 jaar. 

 Indien u een opleidingsplek weigert wordt u permanent uitgesloten van deelname aan huidige en 

toekomstige plaatsingsrondes. In deze situatie bewaren wij uw voorletter, achternaam en 

geboortedatum, geslacht en uitkomst van de selectie en de plaatsing met vermelding van datum 

weigering voor een periode van 20 jaar. 
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4. Beveiliging van persoonsgegevens 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 

beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. 

 

 

5. Wijzigingen in ons privacy beleid 
We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om 

op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina’s regelmatig te bezoeken. 

 

 

6. Uw rechten 
U heeft het recht ons te verzoeken om: 

 inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer), 

 uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of 

verwijderen; 

 verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens; 

 uw persoonsgegevens te beperken; en/of 

 uw persoonsgegevens door te geven aan een derde. 

 

Wij zullen uw verzoek beoordelen conform onze sollicitatieprocedure, de Wet bescherming 

persoonsgegevens en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, 

maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die 

wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden 

verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen 

u in dat geval informeren. 

 

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 

7. Contact 
Indien u vragen heeft over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-

mailadres: support@huisartsopleiding.nl 

 


