Privacyverklaring Nova Groep
Nova Groep is een familiebedrijf, dat bestaat uit een keten van intensief
samenwerkende zusterbedrijven. Onder Nova groep vallen de bedrijven Credit Care,
Nova Incasso, Nova Legal en Avon Apps. Alle bedrijven van Nova Groep vinden het
belangrijk dat de persoonsgegevens van klanten en derden zoals sollicitanten,
zorgvuldig en integer worden behandeld en op de juiste wijze worden verwerkt. Elk
bedrijf heeft dan ook een eigen privacyverklaring waarin wordt uitgelegd hoe
persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel. We willen jou als sollicitant bij
één van de bedrijven van Nova Groep helder en overzichtelijk informeren over de
verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarom hebben we als Nova Groep
hieronder alles nog eens voor je op een rijtje gezet.
Deze privacyverklaring is voor personen die in het kader van een
sollicitatieprocedure persoonsgegevens aan Nova Groep hebben doorgegeven.
Welke gegevens worden verwerkt?
De gegevens die worden verwerkt zijn je motivatiebrief en curriculum vitae, alsmede
andere door jou aan ons doorgegeven informatie zoals een cijferlijst of een diploma.
Daarnaast verwerken we contactgegevens van jou zoals telefoonnummer,
emailadres en social media kanalen, maar ook je naam en geboortedatum.
Voornoemde allemaal met als doel, het realiseren van een efficiënt wervings- en
selectieproces.
De gegevens worden door onze recruiter verwerkt met als rechtsgrond de verkregen
toestemming van jou als sollicitant of bij een gerechtvaardigd belang. De gegevens
worden gedeeld met onze hiring manager.
Soms worden de door jou verstrekte persoonsgegevens doorgegeven aan
subverwerkers, welke de persoonsgegevens zullen gebruiken voor hetzelfde doel als
waarvoor Nova Groep ze gebruikt. Hierbij kan je denken aan een extern bureau voor
het afnemen van een assessment.
Hoe worden deze gegevens verzameld?
De door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren
bij ons binnenkomen, bijvoorbeeld doordat je een motivatiebrief en/of curriculum
vitae per email aan ons toestuurt of via onze ‘werkenbij’ site uploadt.
Daarnaast komt het voor dat onze recruiter informatie van jou via zakelijke sociale
mediakanalen opzoekt en verwerkt als het relevant is voor de openstaande vacature.

Wat zijn de doeleinden van de verwerking?
De persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft worden gebruikt voor een efficiënt
wervings- en selectieproces. Meer specifiek gaat het dan om de volgende
doeleinden;
•
•
•
•
•

Om te controleren of je in aanmerking komt voor het eventueel vervullen van
de vacature;
Om je op de hoogte te brengen van het wervings- en selectieproces;
Voor het onderhouden van contact, zowel telefonisch, via de mail of eventueel
via sociale media kanalen;
Voor onze sollicitatiedatabase;
Indien je wordt aangenomen: voor het aanleggen van een personeelsmap en
het registreren van jouw gegevens bij onze salarisverwerker;

Nova Groep zal nooit om bijzondere persoonsgegevens vragen, zoals afkomst of
geloofsovertuiging. Deze gegevens zijn niet nodig voor het werving- en
selectieproces. Nova Groep verwerkt enkel de persoonsgegevens die zij in het kader
van voornoemd doel nodig heeft en noodzakelijk zijn. Andere/bijzondere
persoonsgegevens die zij in het kader van voornoemd doel niet nodig heeft worden
niet verwerkt en waar mogelijk vernietigd.
Duur van de opslag
Nova Groep bewaart de aan haar verstrekte persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Als we je niet hebben aangenomen,
maar we wellicht in de toekomst een geschikte functie voor je hebben, dan kunnen
we je gegevens langer bewaren. We vragen hierbij altijd om je toestemming.
De persoonsgegevens worden tot maximaal één jaar na het afronden van de
betreffende sollicitatieprocedure bewaard. Daarna worden de persoonsgegevens
door ons vernietigd.
Rechten van jou als sollicitant
Als sollicitant heb je een aantal rechten, zoals;
•

•
•

Recht op inzage: als sollicitant mag je ons altijd vragen om inzage in welke
gegevens we hebben vastgelegd, door wie ze zijn ontvangen en waarvoor we
de persoonsgegevens gebruiken;
Recht op aanpassing/aanvulling: als sollicitant heb je het recht om je
persoonsgegevens te laten aanpassen of aanvullen;
Recht op verwijdering: als sollicitant mag je ons vragen om je
persoonsgegevens te verwijderen. Als er een wettelijke plicht bestaat tot
bewaring, is dit niet mogelijk. Hierover zul je op dat moment natuurlijk worden
geïnformeerd.

Voor alle vragen over het verwerken van persoonsgegevens kan je contact opnemen
via recruitment@novagroep.nl. Nova Groep streeft ernaar om uiterlijk binnen vier
weken na ontvangst van een verzoek zoals hierboven opgenomen, je van een reactie

te voorzien. Nova Groep neemt enkel verzoeken in behandeling die betrekking
hebben op uw eigen persoonsgegevens.
Beveiliging
Nova Groep neemt passende beveiligingsmaatregelen om zo (persoons)gegevens te
beschermen. Zij werkt met een beveiligd systeem om eventuele wachtwoorden veilig
op te slaan, zodat gegevens niet bij derden terechtkomen en dat niemand zomaar
toestemming heeft tot de systemen met daarin de opgeslagen persoonsgegevens.
Nova Groep controleert dan wel laat regelmatig haar veiligheidsmaatregelen
controleren op veiligheid.
Functionaris gegevensbescherming
Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens en kom je er via onze
recruitment afdeling niet uit? Dan kun je contact opnemen met onze functionaris
gegevensbescherming via fg@novagroep.nl. Onze functionaris
gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de AVG door de bedrijven
van Nova Groep. We hopen uiteraard dat het niet nodig is om je tot onze functionaris
te wenden en dat onze recruitmentafdeling jou naar tevredenheid kan helpen, en jullie
indien nodig gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.
Autoriteit Persoonsgegevens
Als je er met de functionaris gegevensbescherming niet uitkomt, dan kan je je
wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, die toezicht houdt op de naleving van
de regelgeving omtrent het verwerken van persoonsgegevens. We gaan ervan uit dat
dit niet nodig zal zijn en je er met onze functionaris gegevensbescherming uitkomt.
Cookies
Om onze website optimaal te laten werken maken wij gebruik van cookies. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het gebruik van onze website wordt
opgeslagen op de telefoon, tablet of computer. We maken gebruik van verschillende
cookies, zoals functionele, analytische, voorkeur cookies en marketing cookies.
Functionele of noodzakelijke cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de
werking van de website. De analytische cookies zijn bedoeld om het gedrag op onze
website in kaart te brengen, zodat we kunnen vastleggen op welke manier onze
website wordt gebruikt en zodat we de gebruikservaring kunnen afstemmen op de
bezoeker. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en hebben dus geen gevolgen voor uw
privacy. De voorkeur cookies en marketing cookies worden gebruikt om zowel
voorkeursinstellingen te onthouden, maar ook om het surfgedrag bij te houden.
Een gegeven toestemming kunt u later ook weer intrekken door cookies te
verwijderen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt lees je meer over
cookies en hoe je deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing Privacyverklaring
Nova Groep kan de inhoud van de privacyverklaring op ieder moment, zonder
voorafgaande kennisgeving, aanpassen.

