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Privacybeleid kandidaten 

Dit privacybeleid voor kandidaten (het “Beleid”) specificeert de persoonsgegevens die een entiteit van 

de Agilentgroep (“Bedrijf”, “Agilent”, “wij”, “ons” of “onze”) over u ontvangt, hoe wij die 

verwerken en uw rechten en plichten met betrekking tot uw persoonsgegevens. De Agilententiteit die 

uw voorgestelde werkgever is, is de gegevensverwerker ten behoeve van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming als ook enige andere van toepassing zijnde dataprivacywetgeving. Wij zijn 

toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.  

Locatie  Voorgestelde werkgever  Contactgegevens  

Oostenrijk Agilent Technologies 

Osterreich GmbH 

Mooslackengasse 17 

1190 Wenen  

job_posting@agilent.com 

 

België  Agilent Technologies 

Belgium NV 

Pegasus Park, De Kleetlaan 5 

Bus 9 

1831 Diegem  

job_posting@agilent.com 

  

Denemarken  Agilent Technologies 

Denmark ApS 

Produktionsvej 42 

DK-2600 Glostrup 

job_posting@agilent.com 

  

Finland Agilent Technologies 

Finland Oy 

Hevosenkenkä 3 

02600 Espoo 

job_posting@agilent.com 

 

Frankrijk Agilent Technologies 

France SAS 

 

Parc Technopolis / Z.A. 

Courtaboeuf 

3, Avenue du Canada 

CS 90263 

91978 LES ULIS Cedex 

job_posting@agilent.com 

  

Duitsland  Agilent Technologies Sales & 

Services GmbH & Co. KG 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Duitsland  

job_posting@agilent.com 

  

Duitsland  Agilent Technologies 

Manufacturing GmbH & Co. 

KG 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Duitsland  

job_posting@agilent.com 

  

Duitsland  Agilent Technologies R&D and 

Marketing GmbH & Co. KG 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Duitsland  

job_posting@agilent.com 

  

Duitsland  Agilent Technologies 

Deutschland GmbH 

Hewlett-Packard-Str. 8 

76337 Waldbronn 

Duitsland  

mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
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job_posting@agilent.com 

  

Ierland  Agilent Technologies Ireland 

Limited 

Unit 3, Euro Business House 

Little Island 

Co. Cork 

Ierland 

job_posting@agilent.com 

  

Italië  Agilent Technologies 

Italia S.p.A 

Via P. Gobetti 2/C 

20063 Cernusco sul Naviglio 

MI  

job_posting@agilent.com 

  

Nederland  Agilent Technologies 

Netherlands B.V. 

Laan van Langerhuize 1, toren 

A-8 

1186 DS Amstelveen 

job_posting@agilent.com 

  

Noorwegen Agilent DGG Norway AS Postboks 4814 Nydalen 

N-0422 Oslo 

job_posting@agilent.com 

  

Polen  Agilent Technologies DGG 

Polska Sp. z.o.o. 

ul. Swietojanska 134 

81-404 Gdynia  

job_posting@agilent.com 

  

Spanje  Agilent Technologies 

Spain, S.L. 

Parque Empresarial Alvia Calle 

Jose Echegaray, 

8 - Edificio 3 - Planta 1 28232 

Las Rozas, 

Madrid (Spanje) 

job_posting@agilent.com 

  

Zweden  Agilent Technologies 

Sweden AB 

Kronborgsgrand 1 

Floor 3 

164 46 Kista 

job_posting@agilent.com 

  

Verenigd Koninkrijk  Agilent Technologies LDA UK 

Limited 

Lakeside 5500 

Cheadle Royal Business Park 

Stockport, Cheshire SK8 3GR 

job_posting@agilent.com 

  

 

Dit Beleid zet uiteen op welke wijze we alle persoonsgegevens verwerken die u ons verstrekt via de 

Agilent External Careers Site (de “Agilent External Careers Site”) en andere gegevens die we van u 

of derden (zoals referenties) ontvangen met betrekking tot uw sollicitatie. Lees het volgende zorgvuldig 

door, zodat u onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw gegevens en hoe we deze zullen 

behandelen, begrijpt. Door gebruik te maken van onze Agilent External Careers Site erkent u de 

praktijken omschreven in dit beleid. 

Indien u vragen of zorgen over dit Beleid heeft, kunt u contact opnemen met de Functionaris 

Gegevensbescherming via: 

mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
mailto:job_posting@agilent.com
http://careers.agilent.com/
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E-mail: data-protection.officer@agilent.com 

Telefoon: +44 131 452 0725 

Post: 5 Lochside Avenue, Edinburgh EH12 9DJ 

Het soort gegevens dat we ontvangen en gebruiken 

Wij zullen de volgende informatie over u ontvangen en gebruiken: 

• Informatie die u verstrekt als onderdeel van uw sollicitatie. U zult ons informatie over uzelf 

verstrekken door gebruik te maken van de Agilent External Careers Site, waar u solliciteert 

voor een functie, of door met ons te corresponderen via telefoon, e-mail of anderszins. 

Hieronder valt informatie die u invoert tijdens het registreren voor en het gebruik maken van 

de Agilent External Careers Site, zoals uw naam, contactinformatie (zoals thuis- en werkadres), 

geboortedatum, werkervaring, opleidingskwalificaties, vergoeding, burgerservicenummer en 

mogelijkheid om te werken in het land waarvoor u solliciteert en alle informatie die u besluit 

te sturen naar of te uploaden op de Agilent External Careers Site (zoals informatie in uw cv).  

o Gevoelige informatie die u kunt verstrekken: Indien toegestaan volgens de lokale 

wetgeving, hebt u de mogelijkheid bepaalde gevoelige persoonsgegevens met uw 

toestemming te verstrekken, zoals uw ras of etnische afkomst, of u een handicap hebt 

of ten behoeve van het monitoren van gelijke kansen. Als u besluit deze gegevens niet 

te verstrekken, zal dit geen invloed hebben op uw sollicitatie. 

• Informatie die wij verzamelen over uw gebruik van het portaal. We verzamelen 

automatisch bepaalde gegevens van u wanneer u onze Agilent External Careers Site gebruikt, 

inclusief uw IP-adres of andere unieke apparaatidentifiers, informatie die wordt verzameld door 

cookies over uw gebruik van de Agilent External Careers Site, telefoonmaatschappij (indien 

van toepassing), tijdzone, besturingssysteem en -platform en informatie met betrekking tot uw 

gebruik van de Agilent External Careers Site (“Gebruikersinformatie”). 

 

• Informatie van derde partijen. Wij ontvangen informatie van derde partijen in relatie tot uw 

sollicitatie, zoals referenties, recruiters en organisaties die achtergrondonderzoek verrichten 

(hieronder vallen, voor zover toegestaan volgens geldende wetgeving, het recht om te werken, 

controle van strafdossier en controle van voertuigregistraties).  

Cookies  

We gebruiken cookies om uw ervaring tijdens het gebruik van de Agilent External Careers Site te 

verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden die, wanneer ze op uw apparaat worden geplaatst, het voor 

ons mogelijk maken bepaalde functionaliteiten aan te bieden. De Agilent External Careers Site zal uw 

IP-adres of domeinnaam detecteren en gebruiken voor het controleren van intern verkeer en 

capaciteitsdoeleinden of om anderszins de Agilent External Careers Site te beheren.  

We gebruiken de volgende cookies: 

• Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van de 

Agilent External Careers Site. Hieronder vallen bijvoorbeeld cookies die het mogelijk maken 

in te loggen op beveiligde gebieden van de Agilent External Careers Site. 

• Analytische/prestaties-cookies. Deze maken het mogelijk om bijv. gebruikspatronen van onze 

verschillende gebruikers te registreren, zoals het aantal bezoekers te tellen en te zien hoe 

bezoekers navigeren op de Agilent External Careers Site. Dit helpt ons de manier waarop de 

Agilent External Careers Site werkt te verbeteren, door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat 

gebruikers makkelijk kunnen vinden wat ze zoeken. 

mailto:data-protection.officer@agilent.com
https://www.bing.com/local?lid=YN1082x258480899&id=YN1082x258480899&q=Agilent+Technologies&name=Agilent+Technologies&cp=55.932746887207~-3.31686592102051&ppois=55.932746887207_-3.31686592102051_Agilent+Technologies&FORM=SNAPST
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• Functionele cookies. Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar de 

Agilent External Careers Site. Zo kunnen we onze inhoud op u aanpassen, u persoonlijk 

begroeten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw taal- of regiokeuze). 

Als u om welke reden dan ook liever geen gebruik wenst te maken van cookies, kunt u cookies 

uitschakelen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u hiervoor kiest, kan dit echter wel 

uw gebruik van de Agilent External Careers Site beïnvloeden en zullen wij niet langer in staat zijn u 

gepersonaliseerde inhoud te leveren. Tenzij u de cookies uitschakelt, zullen wij ervan uitgaan dat u 

akkoord gaat met ons gebruik hiervan. Voor meer informatie over hoe Agilent cookies gebruikt, bezoekt 

u ons Privacybeleid op Agilent.com. 

Hoe wij uw informatie gebruiken 

De tabel in Bijlage 1 zet uiteen hoe we uw informatie gebruiken en welke wettelijke basis we gebruiken 

voor het verwerken van uw persoonsgegevens.  

Hoe wij uw informatie delen 

We delen uw informatie met Agilent Technologies Inc. – Verenigde Staten - ten behoeve van de 

doeleinden uiteengezet in Bijlage 1.  

We delen uw informatie ook met geselecteerde ontvangers ten behoeve van de doeleinden uiteengezet 

in Bijlage 1. Onder deze categorieën van ontvangers vallen:  

• portaalproviders waaronder ADP and LLC providers gevestigd in de VS; 

• IT-dienstverleners; 

• uitvoerders van achtergrondonderzoeken;  

• referenties;  

• administratieve dienstverleners waaronder Global Administrative Services Center (“GASC”) 

gevestigd in Maleisië; en 

• wervingsbureaus gevestigd in de EU. 

Waar Agilent daar wettelijk toe verplicht is, zal het uw persoonsgegevens bekendmaken aan 

toezichtsautoriteiten, rechtbanken, de politie of fiscale/overheidsinstanties, of in het kader van 

rechtszaken, in noodsituaties met gevaar voor personen of eigendommen, waar nodig ter 

bescherming van de rechtmatige belangen van Agilent, en wanneer dat vereist is om redenen van 

nationale veiligheid / de preventie of opsporing van misdrijven. In sommige gevallen is het, 

overeenkomstig de toepasselijke wetten, niet altijd mogelijk om u van tevoren op de hoogte te 

stellen van de details van dergelijke bekendmakingen. Agilent zal alle redelijke inspanningen 

leveren om in dergelijke gevallen slechts de minimaal vereiste persoonsgegevens bekend te maken. 

Alle dergelijke verzoeken zullen worden doorverwezen naar HR en/of de Regional Compliance 

Counsel, die, volledig naar eigen keuze, kunnen verzoeken om bewijs van het recht op 

bekendmaking en/of de vrijstelling krachtens de van toepassing zijnde dataprivacywetgeving en om 

bewijs van identiteit, alvorens enige informatie vrij te geven. 

https://www.agilent.com/home/privacy-policy
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Waar wij uw informatie opslaan 

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden overgedragen aan, en bewaard en verwerkt in 

de Verenigde Staten door Agilent US, volgens de Modelcontractbepalingen voor de overdracht van 

persoonsgegevens naar derde landen van de Europese Commissie, krachtens Beschikkingen 

2004/915/EC en 2010/87/EU. Neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming indien u de 

intra-groep Modelcontractbepalingen wilt bekijken die Agilent heeft afgesloten. Agilent maakt gebruik 

van diverse externe leveranciers (zoals eerder aangegeven) om diensten te verlenen aan Agilent. Alle 

leveranciers die persoonsgegevens verwerken buiten de EER zijn verplicht de Modelcontractbepalingen 

voor de overdracht van persoonsgegevens (overeenkomstig Beschikking 2010/87/EU) na te leven of 

gecertificeerd te worden volgens het EU-VS-Privacy Shield. U vindt meer informatie over het EU-VS-

PrivacyShieldop de website van het Amerikaanse ministerie van Handel voor het EU-VS-Privacyschild. 

Neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming als u een kopie van de 

Modelcontractbepalingen of de privacyshield certificering wilt raadplegen. 

De beveiliging van uw persoonsgegevens 

Helaas is de verzending van gegevens via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen 

doen uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de overgedragen informatie 

via de Agilent External Careers Site niet garanderen; iedere overdracht geschiedt op eigen risico. Zodra 

we uw informatie ontvangen, zullen we gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om 

uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerd gebruik alsook 

ongeautoriseerde toegang of wijziging. 

Gegevensbewaring 

Uw persoonsgegevens worden gedurende één jaar door Agilent bewaard, met uitzondering van 

Kandidaatgegevens uit de Verenigde Staten, Brazilië, Canada, Mexico en Zuid-Korea, die gedurende 

drie jaar bewaard worden. 

Uw informatie wordt langer bewaard indien dit wettelijk of volgens een gerechtelijk bevel verplicht is 

en/of indien dit nodig voor de verdediging tegen of also gevolg van de indiening van claims. 

 

Uw informatie verwijderen 

Wanneer u uw account deactiveert, zullen we uw gegevens op onze Agilent External Careers Site 

bewaren. Om uw gegevens te verwijderen, dient u een e-mail te sturen naar  

data-protection.officer@agilent.com. We behouden ons het recht voor uw gegevens in 

overeenstemming met de hierboven genoemde bewaartermijn te bewaren.  

Uw rechten 

U beschikt over bepaalde rechten in verband met de persoonsgegevens die wij over u bezitten. Sommige 

daarvan gelden slechts in bepaalde omstandigheden, zoals hieronder meer in detail uiteengezet. Wij 

lihten ook toe hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Houd u er rekening mee dat wij u, voordat we ingaan 

op verzoeken met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten, zullen vragen uw identiteit aan te tonen 

door (i) uw naam en een (ii) geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs) te verstrekken. 

Wij moeten een verzoek van u om deze rechten uit te oefenen beantwoorden zonder onnodig uitstel en 

uiterlijk binnen één maand (al kan deze termijn met twee maanden worden verlengd in bepaalde 

omstandigheden). Om uw rechten uit te kunnen uitoefenen, dient u het volgende formulier in te vullen 

en hier in te dienen. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens bekijken, corrigeren en verwijderen via  

uw profiel op de Agilent External Careers Site.https://www.adp.com/privacy.aspx 

 

mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Intra-Group%20Standard%20Contractual%20Clauses
https://www.commerce.gov/page/eu-us-privacy-shield
mailto:data-protection.officer@agilent.com
https://app.onetrust.com/app/#/webform/08227516-8056-4604-9c45-2f9af0531747
https://recruiting.adp.com/srccar/public/RTI.home?c=2167807&d=External
https://www.adp.com/privacy.aspx
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• Toegang. U heeft het recht te weten of we persoonsgegevens van u verwerken, en zo ja, het 

recht op toegang tot de gegevens die we van u hebben en op bepaalde informatie over hoe we 

ze gebruiken en hoe we ze delen. 

 

• Overdraagbaarheid. U heeft het recht een deelverzameling van de persoonsgegevens die we 

van u hebben verzameld te ontvangen in een gestructureerd, gebruikelijk en machinaal leesbaar 

formaat alsook het recht ons te verzoeken dergelijke persoonsgegevens over te dragen aan een 

andere partij. Als u wilt dat we de persoonsgegevens overdragen aan een andere partij, dient u 

die partij op de hoogte te brengen en er rekening mee te houden dat we dit alleen doen wanneer 

dit technisch haalbaar is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de 

persoonsgegevens of de verwerking daarvan zodra ze ontvangen zijn door de derde partij.  

 

• Let op: Het kan zijn dat wij specifieke persoonsgegevens niet aan u kunnen leveren als dit in 

strijd is met de rechten van een ander individu (bijv. wanneer het leveren van de 

persoonsgegevens over u informatie over een andere persoon zou openbaren) of wanneer een 

andere vrijstelling geldt. 

 

• Correctie. U heeft het recht ons te verplichten onjuiste of incomplete persoonsgegevens die wij 

van u hebben te corrigeren (inclusief door het doen van een aanvullende mededeling). Wanneer 

u een dergelijke correctie aanvraagt, dient u in detail uit te leggen waarom u vindt dat de 

persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist of incompleet zijn, zodat wij kunnen beoordelen 

of een correctie daadwerkelijk nodig is. Houd u er rekening mee dat u, terwijl wij bepalen of 

de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist of incompleet zijn, uw recht mag uitoefenen 

om de verwerking van die gegevens te beperken, zoals hieronder wordt omschreven. Indien wij 

bepalen dat de persoonsgegevens inderdaad onjuist of incompleet zijn, zullen we proberen 

eventuele derden aan wie wij de betreffende gegevens hebben vrijgegeven hiervan op de hoogte 

te brengen, zodat ook zij de gegevens kunnen aanpassen. 

 

• Verwijderen. U mag in de volgende omstandigheden een verzoek tot verwijdering van uw 

persoonsgegevens indienen: 

o u vindt dat het niet langer nodig is dat wij de persoonsgegevens die wij van u hebben 

bewaren, bijvoorbeeld wanneer u besluit dat u niet langer sollicitaties via Agilent 

External Careers Site wilt sturen; 

o wij verwerken de persoonsgegevens die wij over u bezitten op basis van ons rechtmatig 

belang en u verzet zich tegen deze verwerking. U dient ons duidelijk uit te leggen 

waarom u hiervoor kiest, zodat wij kunnen beoordelen of er voor ons geen hoger belang 

bestaat voor het behouden van dergelijke persoonsgegevens;  

o u wilt dat wij de persoonsgegevens die wij van u hebben niet langer gebruiken voor het 

versturen van notificaties over nieuwe vacatures die overeenkomen met uw profiel; of 

o u meent dat de persoonsgegevens die wij over u bezitten op onwettige wijze door ons 

worden verwerkt.  

 

Merk ook op dat u uw recht kunt uitoefenen om onze verwerking van uw gegevens te beperken 

terwijl wij uw verzoek overwegen zoals hieronder aangegeven. Leg zo gedetailleerd mogelijk 

de redenen voor uw verzoek uit om ons te helpen te bepalen of u een geldige grond voor de 

verwijdering hebt. Wij zullen de persoonsgegevens bewaren als er wettelijk gezien geldige 

gronden daarvoor zijn (bijv. voor de verdediging in geval van rechtsvorderingen of de vrijheid 

van meningsuiting), maar wij zullen u dat melden.  
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• Beperking van verwerking naar enkel opslag. U hebt het recht ons te vragen te stoppen met het 

verwerken van persoonsgegevens die we van u hebben, met uitzondering van het verwerken 

voor opslagdoeleinden in bepaalde omstandigheden. U dient er echter rekening mee te houden 

dat wij, nadat wij zijn gestopt met het verwerken van de persoonsgegevens, hier weer mee 

kunnen beginnen indien hier geldige redenen voor zijn op grond van 

gegevensbeschermingswetten (bijv. voor de verdediging in geval van rechtsvorderingen of ter 

bescherming van anderen). Als wij ermee instemmen de verwerking van de persoonsgegevens 

stop te zetten, zullen wij trachten eventuele derden aan wie wij de betrokken gegevens hebben 

meegedeeld op de hoogte te brengen, zodat ook zij de verwerking van de gegevens kunnen 

stopzetten. U kunt in de volgende omstandigheden vragen of wij de verwerking stop willen 

zetten en de persoonsgegevens die wij van u hebben enkel nog bewaren: 

o u vindt dat de persoonsgegevens niet juist zijn gedurende de tijd die wij nodig hebben 

om te verifiëren of de gegevens juist zijn; 

o wij willen de persoonsgegevens wissen omdat onze verwerking onwettig is maar u 

verkiest dat het gebruik van de gegevens alleen wordt beperkt; 

o wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u verkiest 

dat wij ze bewaren voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging in geval van 

rechtsvorderingen; of 

o u verzet zich tegen onze verwerking van de persoonsgegevens die wij van u hebben op 

basis van ons rechtmatig belang en u wilt dat wij de verwerking van de 

persoonsgegevens stopzetten terwijl wij nagaan of ons belang om de persoonsgegevens 

te houden al dan niet voorrang heeft. 

 

• Bezwaar. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van gegevens over u, waarna 

wij uw verzoek zullen overwegen. U dient ons in dat geval duidelijk uit te leggen waarom dit het 

geval is, zodat wij kunnen beoordelen of er voor ons geen hoger belang bestaat voor het blijven 

verwerken van dergelijke gegevens al dan niet met betrekking tot rechtsvorderingen. U mag ons 

ook vragen het verwerken, zolang wij uw bezwaar overwegen, te beperken tot enkel opslag.  

Indien u een klacht wilt indienen over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u in eerste 

instantie contact met ons opnemen via data-protection.officer@agilent.com, waarna wij zullen proberen 

aan uw verzoek te voldoen. Dit laat onverlet uw recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende 

autoriteit voor gegevensbescherming. 

 

Wijzigingen  

We zullen alle toekomstige wijzigingen in dit beleid op deze pagina plaatsen. Controleer regelmatig op 

updates of wijzigingen in het beleid.  

Contact 

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit beleid zijn welkom en kunnen verstuurd 

worden naar de Functionaris Gegevensbescherming via het volgende e-mailadres  

data-protection.officer@agilent.com 

 

.

mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Complaint%20-%20Candidate%20Privacy%20Policy
mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Question%20Regarding%20GDPR%20Candidate%20Policy
mailto:data-protection.officer@agilent.com?subject=Question%20Regarding%20GDPR%20Candidate%20Policy
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Bijlage 1 

  

Doeleinden van het verwerken van kandidaatgegevens  
 

Doel van het gebruik Categorieën van persoonsgegevens 

die voor elk doel worden verwerkt 

Juridische grondslag voor de 

verwerking 

Administratie of werving  Contactgegevens (zoals thuis- en 

werkadres, telefoonnummers,  

e-mailadressen), curriculum  

vitae-informatie,  

Noodzakelijk voor Agilents 

wettelijke verplichtingen (indien 

van toepassing). 

Noodzakelijk voor Agilents legitiem 

belang om kandidaten voor 

openstaande functies te evalueren.  

 

Om kandidaten voor openstaande 

vacatures te identificeren en 

evalueren. 

Informatie identificeren zoals titel, 

volledige naam, burgerschap, 

geboortedatum en bewijs van 

geschiktheid om te werken. 

Contactgegevens zoals thuis- en 

werkadres, telefoonnummers,  

e-mailadressen, 

noodcontactgegevens en informatie 

over naaste verwanten. 

Noodzakelijk voor Agilents legitiem 

belang om kandidaten voor 

openstaande functies te evalueren.  

 

Om uw kwalificaties voor 

tewerkstelling vast te stellen en te 

valideren. 

Gegevens met betrekking tot 

opleiding, professionele training en 

eerdere werkervaring, inclusief 

kwalificaties, certificaten, referenties 

of curriculum vitae-informatie. 

Noodzakelijk voor Agilents legitiem 

belang om kandidaten voor 

openstaande functies te evalueren. 

 

Om, voor zover toegestaan 

volgens geldend recht, 

achtergrondonderzoek uit te 

voeren, inclusief controleren van 

referenties, kwalificaties en 

controleren van strafdossier. 

Identiteits- en contactinformatie en 

referenties van eerdere werkgevers 

of professionele contacten. 

 

Noodzakelijk voor Agilents legitiem 

belang om kandidaten voor 

openstaande functies te evalueren. 

Als u een succesvolle kandidaat 

bent, voor het creëren van een 

personeelsdossier. 

 

Identiteitsinformatie zoals naam, 

geslacht en geboortedatum.  

Contactgegevens zoals thuis- en 

werkadres, telefoonnummers en  

e-mailadressen.  

Persoonlijke- en familiegegevens 

(zoals contactgegevens van 

echtgenoot/partner en/of kinderen).  

Gegevens met betrekking tot 

aanvang en ontwikkeling van 

carrière, inclusief datum van 

tewerkstelling, werknemerscategorie 

en fulltime- of parttime-status. 

Noodzakelijk voor Agilents 

legitieme belangen om succesvolle 

kandidaten aan te nemen voor 

openstaande functies. 

Noodzakelijk voor Agilents 

wettelijke verplichtingen (indien van 

toepassing). 
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Opleidingsgegevens, gegevens over 

dienstverband, geslacht, compensatie, 

bankgegevens, medewerkers-id, 

burgerservicenummer, unieke 

identificatiecodes belasting, foto, 

paspoort, nationale id, religieuze en 

politieke overtuigingen, lidmaatschap 

van vakbond, gezondheidsgegevens 

en strafdossiergegevens. 

 

Voor zover toegestaan of 

verplicht door toepasselijk recht 

op het controleren van 

werkgelegenheid en diversiteit. 

Gegevens met betrekking tot ras, 

etnische achtergrond, nationaliteit, 

seksuele geaardheid (alleen in VS, 

niet EER-landen) 

Noodzakelijk voor Agilents 

wettelijke verplichtingen (indien 

van toepassing). 

Toestemming (alleen VS)  

Om u gebruikersondersteuning 

voor het portaal te verlenen. 

Inloggegevens zoals 

gebruikersnaam en wachtwoord. 

Noodzakelijk voor Agilents legitiem 

belang om kandidaten voor 

openstaande functies te evalueren. 

 

Om met u te communiceren. Identiteitsinformatie zoals naam.  

Contactgegevens zoals thuis- en 

werkadres, telefoonnummers en  

e-mailadressen.  

Noodzakelijk voor Agilents legitiem 

belang om kandidaten voor 

openstaande functies te evalueren. 

Om u notificaties te sturen over 

nieuwe vacatures die bij uw 

profiel passen.  

E-mailadres.  

 

Noodzakelijk voor Agilents legitiem 

belang om kandidaten voor 

openstaande functies te evalueren. 

 

Om de Agilent External Careers 

Site te verbeteren en ervoor te 

zorgen dat inhoud van de Agilent 

External Careers Site op de meest 

effectieve manier aan u en op uw 

apparaat wordt getoond. 

 

Informatie Gebruik Noodzakelijk voor Agilents legitiem 

belang om kandidaten voor 

openstaande functies te evalueren. 

Om de Agilent External Careers 

Site te beheren en voor interne 

operaties, inclusief 

probleemoplossing, 

gegevensanalyse, testen, 

onderzoek, statistische- en 

onderzoeksdoeleinden. 

 

Informatie Gebruik Noodzakelijk voor Agilents legitiem 

belang om kandidaten voor 

openstaande functies te evalueren. 

Om de Agilent External Careers 

Site veilig te houden. 

Informatie Gebruik Noodzakelijk voor Agilents legitiem 

belang om kandidaten voor 

openstaande functies te evalueren. 

Om de Agilent External Careers 

Site te ontwikkelen en onze 

wervingsprocessen te verbeteren. 

Alle gegevens die over de 

betrokkene worden verzameld, 

d.w.z. identiteitsinformatie, 

contactgegevens en gegevens met 

betrekking tot 

carrièreontwikkeling.  

Noodzakelijk voor Agilents legitiem 

belang om kandidaten voor 

openstaande functies te evalueren. 

 


