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Privacystatement Sollicitanten 
 

In dit Privacystatement Sollicitanten lees je hoe T-Mobile omgaat met jouw persoonsgegevens. We leggen uit welke 

persoonsgegevens wij verzamelen en voor welk doel, hoe we met deze persoonsgegevens omgaan, welke rechten je 

hebt en hoe je deze kunt uitoefenen. 

 
Met T-Mobile bedoelen we in dit Privacystatement Sollicitanten de volgende vennootschappen: T-Mobile 

Netherlands Holding B.V. en dochterondernemingen T-Mobile Netherlands B.V., T-Mobile Thuis B.V., , T-Mobile 

Netherlands Retail B.V. en T-Mobile Netherlands Finance B.V. Ook Simpel.nl B.V. is onderdeel van T-Mobile. Het 

hoofdkantoor van T-Mobile is gevestigd aan de Waldorpstraat 60, 2521 CC  te Den Haag. 

 
We vinden het erg belangrijk om netjes met persoonsgegevens om te gaan. Daarom lees je in dit Privacystatement 

Sollicitanten wat T-Mobile doet om jouw persoonsgegevens te beschermen. Heb je na het lezen nog vragen? Neem 

gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. 
 

Wat zijn ‘persoonsgegevens’? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect terug te brengen zijn tot jouw persoon. Denk aan je naam, 

telefoonnummer, e-mailadres of geboortedatum. In dit Privacystatement Sollicitanten proberen we een zo volledig 

mogelijk overzicht te geven van de persoonsgegevens die we mogelijk van jou verwerken.  Het  is  lastig  een uitputtende 

lijst te geven, omdat niet alle gegevens evident ‘persoonsgegevens’ zijn. 

Wat betekent ‘verwerken’ van persoonsgegevens? 

Het begrip verwerken is heel breed. Het gaat om vrijwel alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van 

verzamelen tot vernietigen, lezen, verzenden, bewaren, opzoeken, met elkaar in verband brengen of delen met 

partijen die diensten voor T-Mobile uitvoeren. 

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij, waarom en hoe lang bewaren we 
deze? 

 

Doeleinde Persoonsgegevens Grondslag 

Als je bij T-Mobile solliciteert verwerken we de 

persoonsgegevens die je aan ons verstrekt om 

contact met jou op te kunnen nemen in het 

kader van de sollicitatieprocedure en te 

beoordelen of je geschikt bent voor de functie 

waarnaar je solliciteert. 

De door jou verstrekte 
persoonsgegevens, 
waaronder naam, adres, 
contactgegevens,  CV, 
opleiding en referenties. 

Gerechtvaardigd belang. 

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is niet wettelijk verplicht en ook geen noodzakelijke voorwaarde voor 

het aangaan van een contract. Echter, wanneer je de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen we je sollicitatie 

mogelijk niet in behandeling nemen. 

Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval binnen vier weken nadat de sollicitatieprocedure is afgerond 

verwijderd. Indien wij jouw gegevens langer willen bewaren zullen wij je hiervoor om toestemming vragen. Wij 

bewaren jouw persoonsgegevens als je toestemming geeft voor een periode van maximaal één jaar na beëindiging 

van de sollicitatieprocedure. Je kunt je toestemming hiervoor op ieder moment intrekken. 

Met wie delen we jouw persoonsgegevens? 
Soms is het  nodig dat we jouw persoonsgegevens delen met ‘derde partijen’: andere partijen dan T-Mobile en jijzelf. Dit kan 

bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als zij  persoonsgegevens in  opdracht  van  ons  verwerken, bijvoorbeeld  omdat wij een 

derde partij verzoeken om met jou een afspraak in te plannen met ons. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken 

de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. T-Mobile maakt met zulke partijen duidelijke 

afspraken over een veilig gebruik van jouw persoonsgegevens. T-Mobile kan jouw persoonsgegevens delen met 

organisaties in Europa, maar soms ook met partijen buiten de zogeheten Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan 
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daarbij gaan om bedrijven die net als T-Mobile onderdeel zijn van de Deutsche Telekom Group. Die informatiedeling gebeurt 

altijd op basis van de Binding Corporate Rules Privacy, die waarborgen stelt aan de  doorgifte  van  privacygevoelige 

informatie  binnen één multinational.  Gaat  het om bedrijven buiten de EER en ook buiten de Deutsche Telekom Group, 

dan  deelt T-Mobile  alleen persoonsgegevens als de bescherming van jouw persoonsgegevens voldoende gewaarborgd 

is. 

De beveiliging van jouw persoonsgegevens 

Beveiliging 

T-Mobile zorgt ervoor dat het transport en de opslag van jouw persoonsgegevens veilig en zorgvuldig gebeurt. Als je 

een abonnement voor mobiele telefonie bij T-Mobile hebt afgesloten, heb je een simkaart gekregen die is beschermd 

met een pincode en een PUK-code. Deze codes moeten er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de 

informatie die je hebt opgeslagen op je telefoon of gebruik kunnen maken van jouw abonnement. Jij bent er zelf 

verantwoordelijk voor om deze codes geheim te houden. 

Meldplicht datalekken 

Toch kan er onverhoopt iets fout gaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens. Er kan sprake zijn van een 

zogenoemd datalek. Als het nodig is meldt T-Mobile zo’n datalek bij de toezichthouder: de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Heeft dit datalek ernstige gevolgen voor jouw persoonlijke levenssfeer, dan informeren we je  zo snel 

mogelijk. We maken bekend wat het datalek inhoudt, wat de mogelijke gevolgen zijn  en wat  T-Mobile  en ook jijzelf 

kunnen doen om de eventuele schade zo beperkt mogelijk te houden. 

Ontdek je een vermoedelijk datalek, meld dit dan aan ons. Je kunt ons bereiken op het e-mailadres datalek@t- 

mobile.nl of door telefonisch contact op te nemen met onze klantenservice. Het actuele nummer vind je op onze 

website www.t-mobile.nl. 

Jouw privacyrechten 

Als sollicitant bij T-Mobile heb je de volgende rechten als het gaat om het gebruik van hun persoonsgegevens. Je 

hebt het recht ons te verzoeken om: 
 

− inzage te geven in je persoonsgegevens; 

− je persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen; 

− bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens; 

− jouw persoonsgegevens te beperken; en/of 

− jouw persoonsgegevens te verstrekken aan jou of aan een derde. 

Tenslotte heb je op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe kun je jouw privacyrechten inroepen? 

Als je gebruik wilt maken van jouw privacyrecht(en), dan kun je de formulieren hiervoor vinden op onze website 

https://www.t-mobile.nl/klantenservice/contact/brochures-en-formulieren. Ook kun je contact opnemen met onze 

klantenservice. De contactgegevens vind je hierna. 

Wij zullen jouw verzoek beoordelen conform de AVG. Wij reageren binnen een maand na ontvangst van een verzoek. 

Deze termijn kunnen wij met maximaal twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van jouw verzoek 

of het aantal verzoeken dat wij van jou krijgen. We zullen je in dat geval informeren. Ieder verzoek wordt kosteloos 

afgehandeld, tenzij het gaat om ongegronde of buitensporige verzoeken. Voordat we je aanvraag in behandeling 

nemen, controleren we of het verzoek door de juiste persoon wordt gedaan. Hiervoor kunnen we je vragen om 

aanvullende informatie zodat we jouw identiteit kunnen verifiëren. 
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Wijzigingen van dit Privacystatement Sollicitanten 
 
Als we in dit Privacystatement Sollicitanten veranderingen moeten aanbrengen die voor jou relevant zijn, dan 

nemen we contact met je op. Dat doen we ook als we jouw gegevens voor redenen willen gebruiken die niet in dit 

Privacystatement Sollicitanten genoemd worden. 

Hoe neem ik contact op? 

Heb je vragen of klachten over het gebruik van jouw persoonsgegevens door T-Mobile? Wil je contact met onze 

Data Protection Officer? Of heb je een vraag over dit Privacystatement Sollicitanten? Dan kun je contact opnemen 

via onderstaande gegevens. 

 
Het (post) adres van T-Mobile is Waldorpstraat 60, 2521 CC te Den Haag. Voor contact met de Data Protection 

Officer van T-Mobile kun je een e-mail sturen naar _dpo@t-mobile.nl. 

mailto:_dpo@t-mobile.nl

