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Privacyverklaring sollicitanten 

Deze verklaring beschrijft samen met de Algemeen beleid Chemours inzake privacy van 
gegevens en privacyverklaring hoe Chemours omgaat met de persoonsgegevens van 
sollicitanten. The Chemours Company en haar gelieerde ondernemingen ("Chemours") 
waarderen uw vertrouwen en zetten zich in voor verantwoordelijk beheer, gebruik en 
bescherming van persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring sollicitanten ("Verklaring") is van 
toepassing op alle door Chemours verzamelde informatie die uw sollicitatie binnen de 
Chemours-groep vergemakkelijkt en omvat tevens uw gebruik van onze Carrièrewebsite. 
Persoonsgegevens die elders op de website van Chemours en op websites van haar partners 
werd gegeven, zullen worden gebruikt in overeenstemming met onze algemene online 
Privacyverklaring (te vinden op privacy.chemours.com) of de privacyverklaring op de 
desbetreffende website. 

Deze carrièrewebsite wordt beheerd door Chemours (1007 Market St., Wilmington, DE 19898, 
Verenigde Staten) ter ondersteuning van de wervingsprocedures van Chemours.  

 

UW TOESTEMMING 

Lees deze Verklaring aandachtig door en geef aan dat u akkoord gaat met het door ons 
verzamelen, opslaan, gebruiken, overdragen en openbaar maken van persoonsgegevens zoals 
beschreven in deze Verklaring, door op het vak "Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga 
hiermee akkoord" te klikken. Wij hebben uw toestemming nodig om u toegang te verlenen tot 
het online solliciteren. 

Voor zover de door u verstrekte persoonsgegevens details bevatten over uw: raciale of etnische 
afkomst; politieke opvattingen of overtuigingen; religieuze overtuigingen; lidmaatschap van een 
vakbond of politieke partij; fysieke of mentale gezondheid of conditie; seksuele geaardheid; 
begaan (of vermeend begaan) van een strafbaar feit of daarmee samenhangende procedures; 
functiewaardering, gegevens over uw opleiding of financiële informatie of rekeningnummers, 
geeft u Chemours uitdrukkelijk toestemming tot het verwerken van dergelijke gegevens voor de 
doeleinden van uw sollicitatie of voor het voldoen aan wettelijke vereisten in bepaalde landen. 

Door akkoord te gaan met deze Verklaring, gaat u akkoord met de overdracht van uw 
persoonsgegevens naar landen die een ander regime voor gegevensbescherming kunnen 
hebben dan in het land waarin u woont.  

In de regel kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door deze sollicitatie terug te 
trekken. Over het algemeen gesproken is herroeping van toestemming alleen op de toekomst 
van toepassing. Verwerking die plaatsvindt voordat toestemming wordt gegeven, wordt 
hierdoor niet beïnvloed en blijft rechtmatig. 

 

https://www.chemours.com/Chemours_Home/en_US/privacy.html
https://www.chemours.com/Chemours_Home/en_US/privacy.html
https://www.chemours.com/Chemours_Home/en_US/privacy.html


 

2 van 8 

 

DOOR U VERSTREKTE INFORMATIE 

Deze Verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die u verstrekt om te solliciteren op 
of te zoeken naar een vacature bij Chemours. Wanneer u als onderdeel van de sollicitatie of het 
zoeken naar werk, solliciteert via de Carrièrewebsite, kan de volgende informatie worden 
verzameld:  

• naam, contactgegevens, overige persoonsgegevens;  

• log-in en wachtwoord; 

• CV, sollicitatiebrief, eerdere werkervaring, informatie over opleiding en andere 
achtergrondinformatie die relevant is voor uw sollicitatie; 

• voorkeuren voor werkgelegenheid, bereidheid te verhuizen, huidige salaris, gewenst 
salaris en waar u hebt gehoord over de Carrièrewebsite; 

• professionele en andere werkgerelateerde licenties, vergunningen en verkregen 
certificaten; 

• talen en andere relevante vaardigheden;  

• onderscheidingen en lidmaatschap van vakverenigingen;  

• bevoegdheid om te werken in het land waar de vacature wordt aangeboden, mogelijke 
startdatum; en  

• informatie met betrekking tot referenties.  

Een deel van de gevraagde informatie, zoals ras, etniciteit, lichamelijke beperkingen en 
veteraan-status, wordt verzameld om te voldoen aan wettelijke vereisten in de Verenigde Staten 
en het gebruik hiervan is strikt beperkt tot het voldoen aan deze verplichtingen. Het is het beste 
als u vermijdt de volgende gevoelige informatie te verstrekken, behalve in die gevallen waar 
dergelijke informatie wettelijk vereist is: seksuele geaardheid, ras, etnische afkomst, religieuze 
overtuiging, levensovertuiging, lichamelijke beperkingen, burgerlijke staat, geloofsovertuiging, 
nationaliteit, land van herkomst, huidskleur en/of leeftijd.  

Alle informatie die u via de Carrièrewebsite verstrekt, moet waar, volledig en niet misleidend 
zijn. Indien de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of misleidend is, kan dit afhankelijk van 
de toepasselijke wetgeving leiden tot een afwijzing van uw sollicitatie tijdens de 
sollicitatieprocedure of disciplinaire maatregelen, waaronder onmiddellijk ontslag indien u al 
bent aangenomen. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de 
gegevens die u verstrekt, geen inbreuk maken op rechten van derden en niet anderszins 
juridisch kunnen worden gebruikt door deze derden. Verstrek bijvoorbeeld nooit informatie die 
door een voormalige werkgever als handelsgeheim kan worden beschouwd. 

Indien u van plan bent om ons te voorzien van gegevens van een referentie of een andere 
derde partij als onderdeel van uw CV, is het uw verantwoordelijkheid om toestemming te 
verkrijgen van die derde partij voorafgaand aan het verstrekken van de persoonsgegevens aan 
ons.  
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DOELEINDEN VAN EN RECHTSGRONDSLAGEN VOOR HET VERWERKEN VAN UW 
GEGEVENS 

De informatie die u op de Carrièrewebsite verstrekt, wordt opgeslagen in de Verenigde Staten 
(en in de relevante jurisdictie(s) als de vacature betrekking heeft op een van de aan Chemours 
gelieerde entiteiten buiten de Verenigde Staten). De gegevens worden door werknemers, 
consultants en/of dienstverleners van Chemours' partners over de gehele wereld beoordeeld en 
verwerkt voor de hierna beschreven doeleinden. Chemours Company blijft verantwoordelijk 
voor de verzamelde persoonsgegevens.  

Persoonlijke gegevens die via de Carrièrewebsite worden verstrekt, worden voor zover 
toegestaan onder de plaatselijke wetgeving verzameld, gebruikt, overgedragen en openbaar 
gemaakt ("verwerkt") voor de volgende doeleinden: 

Doeleinden overeenkomstig met het naleven van een overeenkomst of precontractuele 
maatregelen  

• uw sollicitatie verwerken;  

• uw capaciteiten en kwalificaties voor een vacature beoordelen;  

• controles van referenties uitvoeren; 

• met u te communiceren; 

• achtergrondcontroles uitvoeren als u een baan wordt aangeboden.  

 
Doeleinden in verband met naleving van wettelijke vereisten 

• te voldoen aan alle toepasselijke wet- of regelgeving;  

 
Doeleinden binnen het kader van een legitiem belang 
Naast de feitelijke uitvoering van de (pre-)overeenkomst, verwerken we uw gegevens wanneer 
dit nodig is om uw eigen legitieme belangen en die van derden te beschermen. Uw gegevens 
mogen alleen worden verwerkt voor zover u geen doorslaggevend belang hebt tegen dergelijke 
verwerking, zoals met name voor de volgende doeleinden 

• u van tijd tot tijd diensten aanbieden die beschikbaar zijn op de Carrièrewebsite;  

• diensten bewaken en vastleggen, ongeacht of aangeboden door Chemours of door een 
derde partij 

Uw persoonsgegevens zullen worden toegevoegd aan Chemours' internationale 
kandidatendatabase en zullen worden gebruikt om te overwegen of uw profiel geschikt is voor 
andere vacatures bij Chemours. Als we ervoor kiezen u een baan aan te bieden, kunnen de 
door u verstrekte persoonsgegevens in ons personeelssysteem worden opgenomen en kunnen 
ze worden gebruikt om het wervingsproces te beheren. Als u wordt aangesteld, komen alle 
persoonsgegevens die u verstrekt in uw werknemersdossier en kunnen deze worden gebruikt 
voor andere baan-/werkgerelateerde doeleinden die onder de Privacyverklaring voor 
werknemers vallen. 
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Het verstrekken van persoonsgegevens op de Carrièrewebsite is vrijwillig. Houd er rekening 
mee, dat het niet verstrekken van voldoende informatie ertoe kan leiden dat Chemours niet in 
staat is uw sollicitatie in overweging te nemen. 

 

OPENBARING VAN PERSOONSGEGEVENS (INCLUSIEF GRENSOVERSCHRIJDENDE 
OVERDRACHT) 

Uw persoonsgegevens zullen worden ingezien door personeel of agenten van Chemours die 
een zakelijk belang hebben bij de toegang tot dergelijke persoonsgegevens. Hiertoe behoren 
werknemers van de afdeling werving en selectie, personeel van technische diensten, managers 
of hun vertegenwoordigers en indien van toepassing, werknemersvertegenwoordigers. Hierbij 
inbegrepen is het overdragen van persoonsgegevens aan andere landen, in overeenstemming 
met het toepasselijke recht. Ga naar privacy.chemours.com als u het algemene beleid inzake 
privacy van gegevens en de privacyverklaring van Chemours wilt inzien. Hierbij is ook een lijst 
inbegrepen met aan Chemours gelieerde bedrijven die samen met Chemours 
persoonsgegevens kunnen gebruiken en verwerken. 

We kunnen uw persoonsgegevens delen met geselecteerde dienstverleners of consultants die 
namens ons handelen, zoals derden die Chemours helpen bij het in stand houden van de 
Carrièrewebsite, waaronder Workday, de host van de Carrièrewebsite, en One Source Virtual, 
die technische en zakelijke procesondersteuningsdiensten biedt voor het Workday-systeem. 
Indien een baan wordt aangeboden, zullen we op u betrekking hebbende persoonsgegevens 
delen met derden die het antecedentenonderzoek uitvoeren. Deze derde partijen zijn verplicht 
passende maatregelen te nemen ter bescherming van de vertrouwelijkheid en veiligheid van 
persoonsgegevens.  

Chemours kan ook persoonsgegevens over u openbaar maken om: (1) de rechten, de privacy 
en de veiligheid van Chemours of haar werknemers, agenten en opdrachtnemers te 
beschermen; (2) de veiligheid van bezoekers van onze websites of andere eigendommen te 
beschermen; (3) fraude of andere onwettige activiteit te bestrijden of ten behoeve van 
risicobeheer; (4) te reageren op vragen of verzoeken van overheden of openbare instanties; (5) 
ons toe te staan beschikbare rechtsmiddelen te gebruiken of de schade die we kunnen lijden te 
beperken; (6) onze Servicevoorwaarden te handhaven; of (7) te voldoen aan de wet of een 
wettelijk proces. 

Chemours kan alle informatie die wij over u hebben verzameld ook aan derden overdragen in 
geval van een fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere beschikking over 
alle of een deel van Chemours' activa of voorraad (inclusief en zonder beperking in verband met 
een faillissement of een soortgelijke procedure). 

 

BEWARING VAN GEGEVENS 

We zijn verplicht gegevens op te vragen en te bewaren betreffende kandidaten die solliciteren 
binnen de Verenigde Staten. Persoonsgegevens van de kandidaten die solliciteren in andere 
delen van de wereld zullen in overeenstemming met de lokale wetgeving worden bewaard. Als 
er geen activiteit is in verband met de persoonsgegevens, kan Chemours deze verwijderen uit 
haar database, behoudens de verplichtingen van Chemours' beleid betreffende bewaring van 

https://www.chemours.com/Chemours_Home/en_US/privacy.html
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gegevens en alle van toepassing zijnde verplichtingen die voortkomen uit wet- of regelgeving of 
gedurende de door de plaatselijk wetgeving toegestane periode, met het doel te overwegen of 
uw vaardigheden geschikt zijn voor andere functies. Chemours kan uw persoonsgegevens (met 
inbegrip van uw CV) op elk gewenst moment en zonder enige reden verwijderen. Bewaar 
daarom zelf een kopie van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt.  

 

PASSIEVE INFORMATIEVERGARING COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIE 

Wij en onze dienstverleners kunnen "cookies" en soortgelijke technologieën gebruiken op de 
Carrièrewebsite. Cookies zijn gegevensbestanden die een webserver naar de computer van 
een persoon stuurt voor het bijhouden van gegevens. We gebruiken cookies en andere 
technologieën om u beter van dienst te zijn met meer informatie op maat en om uw toegang tot 
en het gebruik van onze Carrièrewebsite te vergemakkelijken. Indien u niet wilt dat via het 
gebruik van cookies informatie wordt verzameld, is er in de meeste browsers een eenvoudige 
procedure die u toelaat cookies automatisch te weigeren, of te kiezen of u de overdracht van 
een specifieke cookie of cookies van een bepaalde website naar uw computer wilt weigeren of 
accepteren. Als u meer wilt weten over cookies, kunt u hiervoor terecht op 
http://www.allaboutcookies.org/.  

 

TOEGANG EN CORRECTIE, VRAGEN EN KLACHTEN 

Als u ervoor kiest u op de Carrièrewebsite te registreren, kunt u een deel van de over u 
verzamelde persoonsgegevens inzien, doornemen en wijzigen door u aan te melden bij de 
Carrièrewebsite en uw accountgegevens te updaten. Houd er rekening mee dat het Chemours 
Recruitment Team de mogelijkheid heeft de hele geschiedenis te zien van wijzigingen die u in 
uw profiel aanbrengt. De volgende keer dat u met behulp van uw account online solliciteert, zal 
het bijgewerkte profiel als standaard worden gebruikt. Als u, om in aanmerking te komen voor 
een bepaalde positie, al eerder ingevoerde persoonsgegevens wilt veranderen, dan kunt u uw 
sollicitatie voor die positie opnieuw indienen en de bijgewerkte gegevens hieraan toevoegen. 
We raden u aan uw persoonsgegevens onmiddellijk bij te werken als deze veranderen of onjuist 
zijn. Op verzoek deactiveren we uw persoonsgegevens of verwijderen we ze uit onze actieve 
databases, hoewel het is toegestaan sommige gegevens te bewaren. 

Als u nog vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop wij persoonlijke gegevens 
verwerken, kunt u contact met ons opnemen via het hieronder vermelde adres. U mag uw 
persoonsgegevens inzien, wijzigen of bezwaar maken tegen het gebruik hiervan, al naar gelang 
toegestaan onder de toepasselijke plaatselijke wetgeving. Neem voor dergelijke verzoeken 
contact met ons via het hieronder vermelde adres. Houd er rekening mee dat bepaalde 
persoonsgegevens kunnen worden vrijgesteld van een dergelijke inzage, correctie of bezwaar 
op grond van de plaatselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

U hebt daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit / 
toezichthoudende autoriteit van uw normale verblijfsplaats of werkplek. U vindt hier een lijst van 
de Internationale Conferentie van commissarissen voor gegevensbescherming en privacy: 
https://icdppc.org/participation-in-the-conference/list-of-accredited-members/. We bevelen 
echter aan in eerste instantie altijd een klacht te sturen naar ons privacyteam, op privacy-
office@chemours.com. 

http://www.allaboutcookies.org/
https://icdppc.org/participation-in-the-conference/list-of-accredited-members/
mailto:privacy-office@chemours.com
mailto:privacy-office@chemours.com
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VEILIGHEID 

We nemen redelijke voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen die via de 
Carrièrewebsite worden verzonden en die worden opgeslagen op onze servers. Helaas is geen 
enkele methode voor het verzenden of opslaan van gegevens gegarandeerd 100% veilig. 
Verstuur geen gevoelige informatie per e-mail. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het 
juiste niveau van zorg te gebruiken wanneer u met ons communiceert. 

Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (u hebt 
bijvoorbeeld de indruk dat er inbreuk is gepleegd op een account die u bij ons hebt), moet u ons 
onmiddellijk op de hoogte brengen van het probleem door contact met ons op te nemen via het 
onderstaande adres.  

Voor zover dit onder de plaatselijke wetgeving is toegestaan, wijst Chemours hierbij voor 
zichzelf en haar gelieerde bedrijven en opdrachtnemers elke aansprakelijkheid af voor 
gegevens die u aan onze Carrièrewebsite stuurt en die verloren raken, verkeerd worden 
gebruikt, illegaal worden ingezien, geopenbaard, gewijzigd of vernietigd worden of die niet 
integraal of tijdig bij onze Carrièrewebsite aankomen. 

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES 

De Carrièrewebsite kan links naar andere websites bevatten. De exploitanten van deze andere 
websites kunnen informatie over u verzamelen via cookies of andere technologieën. Als u een 
link naar een andere website volgt, verlaat u de Carrièrewebsite en zal deze verklaring niet van 
toepassing zijn op uw gebruik van en activiteiten op die andere sites. 

Als u persoonsgegevens verstrekt via een andere site, vindt uw transactie op die website plaats 
(en niet op de Carrièrewebsite van Chemours). De persoonsgegevens die u daar verstrekt, 
worden verzameld door de exploitant van die website en beheerst door hun privacyverklaring. 
Links naar andere sites op de Carrièrewebsite zijn uitsluitend voor uw gemak toegevoegd en 
het opnemen van die links betekent niet dat wij de inhoud van die sites onderschrijven. We 
adviseren u de juridische kennisgevingen te lezen die op deze sites zijn gepost, inclusief het 
privacybeleid voor elke site. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor uw bezoek aan 
andere sites of voor het verzamelen en gebruik van gegevens door die sites. 

 

DIVERSITEIT  

Chemours gaat als werknemer uit van gelijkwaardige behandeling, wat betekend dat we alle 
sollicitanten als gelijkwaardig behandelen. Chemours discrimineert niet - het zij direct, het zij 
indirect - op geslacht, seksuele geaardheid, transseksualiteit, ras, etnische herkomst, religie, 
geloof, lichamelijke beperkingen, huwelijkse staat, overtuiging, nationaliteit, nationale herkomst, 
huidskleur en/of leeftijd, in geen enkel wervingsgebied. In sommige landen vragen we mogelijk 
informatie over etnische herkomst, geslacht of beperkingen van onze sollicitanten omwille van 
het bewaken van gelijke kansen. Als u een beperking hebt en als deel van uw sollicitatie 
relevante effecten van uw beperking wilt aangeven, alsmede eventuele aanpassingen in het 
proces die naar uw mening redelijkerwijs moeten worden gemaakt om uw sollicitatie te helpen, 
kunt u dit tijdens het sollicitatieproces in het relevante veld aangeven. 
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OP SOLLICITATIES TOEPASSELIJKE WETGEVING 

Deze Carrièrewebsite maakt het u mogelijk gebruik te maken van de gecentraliseerde 
wereldwijde wervingsfunctie om over de hele wereld naar banen te solliciteren. Deze 
Carrièrewebsite wordt geëxploiteerd vanuit de V.S. Als gevolg hiervan worden door u 
opgegeven persoonsgegevens verzameld in de V.S. en zijn ze onderworpen aan de wetgeving 
van de V.S. Als we uw persoonsgegevens echter delen met een gelieerd bedrijf in een ander 
land als zijnde een mogelijk werkgever, zal het gelieerde bedrijf uw persoonsgegevens 
behandelen conform deze verklaring en de toepasselijke plaatselijke wetgeving. 
Indienstnemingen of andere arbeidsrelatie-gerelateerde beslissingen zijn de 
verantwoordelijkheid van het wervende gelieerde bedrijf, conform de wetgeving van het land 
waarin het werk wordt gedaan. 

 

OVER KINDEREN 

De Carrièrewebsite is niet bedoeld voor minderjarigen onder de 18. 

 

HUIDIGE WERKNEMERS VAN CHEMOURS 

Als u momenteel voor een van de business units van Chemours werkt, moet u in aanmerking 
komen voor sollicitatie op een positie bij een andere business unit binnen Chemours voordat u 
de Carrièrewebsite kunt gebruiken. Als u een dergelijke positie aanvaardt, kan het dat uw 
secundaire arbeidsvoorwaarden en HR-beleid veranderen. Vraag de HR-manager voor de 
nieuwe positie of u in aanmerking komt voor sollicitatie en hoe het zit met de secundaire 
arbeidsvoorwaarden en het HR-beleid die voor die positie van toepassing zijn. 

De Carrièrewebsite is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen of entiteiten in 
rechtsgebieden of landen waarin dergelijke distributie of gebruik inbreuk maken op plaatselijke 
wet- of regelgeving. 

 

WIJZIGINGEN IN DE VERKLARING 

We behouden ons het recht voor deze verklaring op elk gewenst tijdstip te wijzigen om ons aan 
te passen aan toekomstige ontwikkelingen bij Chemours, de Carrièrewebsite of de bedrijfstak of 
in juridische trends. De Carrièrewebsite bevat een link naar de laatste versie van de verklaring 
voor sollicitanten, die zich bevindt op applicantnotice.chemours.com. U kunt zien wanneer de 
verklaring is gewijzigd door bij "Laatste herziening" te kijken, boven aan deze verklaring. 
Veranderingen in deze verklaring worden van kracht zodra de gewijzigde verklaring is gepost op 
applicantnotice.chemours.com. Als u de Carrièrewebsite na dergelijke wijzigingen blijft 
gebruiken, wordt u geacht ook voor toekomstige sollicitaties te hebben ingestemd met de 
wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden in deze Verklaring, het zij geheel het 
zij gedeeltelijk, kunt u ervoor kiezen de Carrièrewebsite niet meer te gebruiken.  

https://www.chemours.com/Chemours_Home/en_US/applicant-privacy-notice.html
https://www.chemours.com/Chemours_Home/en_US/applicant-privacy-notice.html
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CONTACT MET ONS OPNEMEN 

Als u vragen hebt over deze verklaring of over de door ons verzamelde, gebruikte en gedeelde 
persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het Chemours Privacy Office op Privacy-
Office@chemours.com of op: 

Chemours Privacy Office  
1007 Market Street 
Wilmington, DE 19898  
Verenigde Staten 

 

LAATSTE HERZIENING: vrijdag 6 april 2018 
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