Privacyverklaring deelnemers
EEMCS Recruitment days
Voor de deelname aan de EEMCS Recruitment days dient u bepaalde
gegevens op te geven die van belang zijn voor een goed verloop van de
dag. Conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens over de
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming 2018.
Lees onderstaande punten goed door. Deze vertellen u over waar en voor
hoelang uw gegevens worden opgeslagen en waar u terecht kunt voor
informatie en eventuele klachten.
Artikel 1: Rechtvaardiging verwerking persoonsgegevens.
De gegevens van een deelnemer worden gebruikt voor het maken van een
persoonlijk account voor de deelnemers op de website van EEMCS
Recruitment days, waar hij/zij gebruik kan maken van de services die de
EEMCS Recruitment days te bieden heeft. Tevens worden deelnemers
gevraagd een cv in te leveren, die zal worden gebruikt voor het koppelen
van deelnemers aan recruiters (zie artikel 3) voor een gesprek.
Artikel 2: Opslag locatie gegevens.
De gegevens worden opgeslagen op servers die worden beheerd door de
Electrotechnische Vereeniging te Delft. De servers bevinden zich in
Nederland en vallen hierdoor onder de Nederlandse wetgeving.
Artikel 3: Ontvangers van de persoonsgegevens.
a. De gegevens zullen inzichtelijk zijn voor het organiserend bestuur
en commissie van de EEMCS Recruitment Days, tevens zal een
anonieme versie van het cv van de deelnemer worden gedeeld
met recruiters van deelnemende bedrijven.
b. Bedrijven hebben slechts inzicht in anonieme gegevens van de
studenten tot het event ‘EEMCS Recruitment Days 2021’ begint.
Op het evenement zelf krijgen recruiters inzicht in de
persoonsgegevens van deelnemers tijdens een
kennismakingsgesprek.

Artikel 4: Bewaartermijn gegevens
De persoonsgegevens van de deelnemer zullen tenminste bewaard
worden tot en met het einde van het event ‘EEMCS Recruitment Days
2021’. Hierna zal de organisatie van de EEMCS Recruitment Days de
gegevens van de deelnemer binnen 4 weken verwijderen.
Artikel 5: Rechten en Plichten deelnemer
Voor deelname is het inleveren van een (zowel anoniem als persoonlijk)
cv door de deelnemer verplicht. Evenals het verstrekken van
contactgegevens. De deelnemer mag ten alle tijden deze gegevens laten
wijzigen/verwijderen door de organisatie, dit kan leiden tot uitsluitsel van
de ‘EEMCS Recruitment Days 2021’. Tevens mag de deelnemer ten alle
tijden zijn/haar gegevens opvragen ter inzage.
Ariktel 6: Besluitvorming
Na het inleveren van een selectie aan bedrijven door een deelnemer en
zijn/haar cv zal de deelnemer aan enkele recruiters gekoppeld worden
voor een gesprek. Dit gebeurt als volgt:
Deelnemers leveren zowel een persoonlijk cv als een anoniem cv in. Beide
worden gecontroleerd door de organisatie. De anonieme versie wordt
gecontroleerd op de aanwezigheid van persoonsgegevens.
Hierna kunnen deelnemers een voorkeur opgeven voor bedrijven waarmee
ze een gesprek willen aangaan. Recruiters van bedrijven kunnen een
voorkeur aangeven aan de hand van de anonieme cv’s. Wanneer deze
voorkeuren overeen komen, worden deelnemer en recruiter gekoppeld
voor een gesprek.
Artikel 7: Contactpunt
Voor informatie of het willen laten wijzigen of verwijderen van gegevens
evenals klachten over bovenstaande privacyverklaring, kan men terecht
bij onderstaande contactpersoon (deze is tevens verantwoordelijk over de
opgeslagen gegevens):
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