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1. Informatie voor sollicitanten 

 ITC Rubis Terminal Antwerp NV, (hierna “ITC Rubis”, “wij”, “onze” of “we”), met 
maatschappelijke zetel te Blikken, Haven 1662, 9130 Beveren-Waas en ingeschreven in de 
Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer 0890.083.183, verwerkt, als 
verwerkingsverantwoordelijke, alle in dit sollicitatieformulier verstrekte informatie en alle 
andere persoonsgegevens die u ons in de loop van de sollicitatieprocedure heeft bezorgd. 
 
Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verwerken deze 
in overeenstemming met de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming 2016/679 
(de “AVG”) en daarmee verbonden regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens. 
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens (a) om met u te communiceren, (b) om uw sollicitatie te 
beoordelen met oog op een eventuele tewerkstelling bij ITC Rubis en in geval van 
aanwerving (d) voor het beheer en optimaliseren van de arbeidsrelatie en voor het voldoen 
van alle wettelijke verplichtingen die ITC Rubis heeft in de loop van uw tewerkstelling bij ons. 
 
De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nemen van 
precontractuele maatregelen en voor de uitvoering van een overeenkomst. In elk geval is de 
verstrekking van deze persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om een 
arbeidsovereenkomst te kunnen sluiten. Indien u weigert uw persoonsgegevens mee te 
delen, is het voor ons onmogelijk om de arbeidsrelatie tot stand te brengen. 
 
Wij kunnen de persoonsgegevens doorgeven voor de hierboven volgende doeleinden aan 
onze dienstverleners en zakenpartners die voor ons bedrijfsactiviteiten verrichten. 
 
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan, opgeslagen en verwerkt in een 
land dat niet wordt geacht hetzelfde beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden 
als de wetten van uw land van oorsprong, en kunnen beschikbaar zijn voor de overheid van 
die landen op grond van een wettig bevel in die landen. 
 
We hebben passende waarborgen getroffen in overeenstemming met de toepasselijke 
wettelijke vereisten om passende bescherming te bieden voor uw persoonsgegevens. Voor 
meer informatie over de van kracht zijnde passende waarborgen en om een kopie te 
bekomen van deze waarborgen, gelieve ons te contacteren met de contactgegevens die 
hieronder worden vermeld. 
 
Wij houden de persoonsgegevens bij voor de periode noodzakelijk om uw sollicitatie te 
beoordelen. Uw gegevens worden onmiddellijk verwijderd nadat de sollicitatieprocedure is 
beëindigd en u niet bent weerhouden. Er is geen sprake van een wervingsreserve. 
 
U heeft het recht: 
 

• om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en om een kopie te bekomen van deze 
persoonsgegevens (recht van inzage), 

• om onjuiste persoonsgegevens te doen verbeteren en onvolledige persoonsgegevens aan te 
vullen (recht op rectificatie); 

• om persoonsgegevens te laten wissen in de mate dat is toegelaten door de toepasselijke 
wetgeving inzake gegevensbescherming (recht op gegevenswissing); 
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• om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in de mate dat is toegestaan bij wet 
(recht op beperking van de verwerking); 

• om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (recht van bezwaar); 

• om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken. De intrekking doet geen afbreuk aan de 
rechtsgeldigheid van de verwerking die gebaseerd was op toestemming voor de intrekking 
daarvan; 

• om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke in 
de mate dat is toegestaan bij wet (recht op overdraagbaarheid van gegevens); en 

• om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Deze kan gecontacteerd 
worden via gewone post op Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Belgium, telefonisch op +32 
(0)2 274 48 00 of per e-mail op contact(at)apd-gba.be. 
 

Indien u van deze rechten gebruikt wenst te maken, gelieve dan een e-mail te sturen met 
vermelding van de gewenste informatie en een bewijs van identiteit (bv. kopie recto van de 
identiteitskaart) naar dataprotection@itcrubis.com. 


