Privacyverklaring FOD BOSA / DG R&O / Selor
Introductie
Wanneer je gebruik maakt van één van onze diensten verzamelt de Federale Overheidsdienst Beleid
en Ondersteuning (FOD BOSA) een aantal persoonsgegevens. FOD BOSA vindt je privacy uiterst
belangrijk en we willen je dan ook zo goed mogelijk informeren. Je krijgt ook controle over wat er met
je persoonsgegevens gebeurt en we zullen dit ook respecteren. Dit om een zo optimaal mogelijke
ervaring te bieden van onze diensten. Dit betreft de privacyverklaring voor het onderdeel “Rekrutering
en Selectie” (Selor) van de FOD BOSA.
Deze privacyverklaring gaat uit van onderneming FOD BOSA, met maatschappelijke zetel gevestigd in
1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 30 (WTC III) en ondernemingsnummer 0671.516.647.
Als je vragen hebt over je persoonsgegevens of over de privacyverklaring, kan je ons bereiken via de
contactgegevens onderaan deze pagina.

Kandidaat
Om de relatie met jou als kandidaat optimaal te kunnen voeren, verwerkt de FOD BOSA
persoonsgegevens over jou. Hieronder vind je een beschrijving van de verzameling van
persoonsgegevens door de FOD BOSA en de verwerkingen die daarop gebeuren in het kader van
rekrutering en selectie.

1. Persoonsgegevens die wij verzamelen
FOD BOSA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Volgens het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937 houdende
het statuut van het Rijkspersoneel is Selor belast met de wervingsselecties voor de federale overheid.
Het Koninklijk Besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de
bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de
talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966 zegt bovendien dat alleen Selor bevoegd is om
taalexamens te organiseren en taalcertificaten uit te reiken voor federale ambtenaren.
Hiervoor verwerken we de volgende persoonsgegevens:
Contact en
(RRN, email)

identificatiegegevens Om je te kunnen contacteren en identificeren

Geslacht, geboortedatum
Gegevens ivm
werkervaring

diploma's

Voor statistische doeleinden
en Om te kunnen evalueren of je in aanmerking komt voor de
job waarvoor je gesolliciteerd hebt.

Om je te kunnen contacteren (als je dit aangegeven hebt) als
je profiel in aanmerking komt voor een openstaande
vacature.
Testresultaten

Om te evalueren in welke mate je beschikt over de
competenties die getest worden.

1.1 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
FOD BOSA verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
Gezondheid:
handicap

Om gebruik te kunnen maken van Redelijke Aanpassingen tijdens selectietesten
en/of van Voorrang bij Aanwerving, moeten we controleren of je een correct attest
hebt van je handicap.

Origine

Selor wil de neutraliteit van zijn testen garanderen en monitoren. Hiervoor kan je
op geheel vrijwillige wijze je geboortenationaliteit en deze van je ouders
meegeven. Dit beïnvloedt op geen enkele manier jouw deelname aan onze
procedures.

Strafrechtelijk
verleden

Als je bij aanwerving geen bewijs van goed gedrag en zeden kan voorleggen, beslist
de afgevaardigd bestuurder van Selor of je toch aangeworven mag worden of niet.

1.2 Worden je gegevens automatisch verwerkt (geautomatiseerde besluitvorming)?
De FOD BOSA neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
FOD BOSA) tussen zit.
De FOD BOSA gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
o

o

Cv-check: als je wil solliciteren voor een functie waarvoor een bepaald diploma of een aantal
jaar ervaring gevraagd is, zal het systeem dit blokkeren als je dit diploma of de jaren ervaring
niet hebt aangegeven in je online profiel.
Resultaatberekening generieke screening/taaltesten op pc via Salto (Edumatic) en OptimaS.

2. Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens
De FOD BOSA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
o
o
o

Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
De FOD BOSA verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
aangezien wij het selectiebureau van de federale overheid zijn.
Om statistische onderzoeken te kunnen uitvoeren over onze testen.

o

We vragen steeds jouw toestemming, maar eens je in een screeningsprocedure of taaltest
ingeschreven bent, kunnen we niet zomaar stoppen met het verwerken van jouw gegevens
aangezien we ook vallen onder de archiefwetgeving. In dat geval vallen we terug op onze
wettelijke grondslag.

De wettelijke grondslagen voor het verwerken van je persoonsgegevens zijn:
o
o

het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel
het Koninklijk Besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken
van de bewijzen omtrent de taalkennis voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken samengevat op 18 juli 1966

3. Hoe hebben wij je persoonsgegevens verkregen
Wij verkrijgen de persoonsgegevens die je met ons meedeelt tijdens het aanmaken van een “Mijn
Selor”-account. Wanneer je deelneemt aan een selectie, creëren we zelf ook persoonsgegevens (zoals
testresultaten). En ook de rekruterende organisatie deelt ons sommige persoonsgegevens mee, in het
geval van aanwerving. Indien je reeds federaal ambtenaar bent, krijgen we ook sommige gegevens
rond je benoeming van infocenter.
Wanneer je dit zelf wilt, kan je de gegevens in verband met je diploma’s rechtstreeks uit de LED
databank halen en deze in je “Mijn Selor” – account importeren.

4. Met wie delen wij je persoonsgegevens
De FOD BOSA deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met
bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FOD BOSA
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
De partijen met wie we jouw persoonsgegevens delen zijn:
•
•

De rekruterende (overheids)dienst -- enkel voor zijn eigen selectieprocedures.
Onze testleveranciers waar we een verwerkersovereenkomst mee hebben afgesloten:
o Pearson
o Perco

5. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens

De FOD BOSA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Categorie
persoonsgegevens

van Wettelijke
bewaartermijn

Testresultaten

Online Profiel

15 jaar

Effectieve bewaartermijn

Om zeker te zijn dat we de resultaten 15 jaar bijhouden, wordt
alles 16 jaar bijgehouden. Dit is zo overeengekomen met het
Rijksarchief. Nadien gaat een selectie naar het Rijksarchief. De
rest wordt vernietigd.
Zolang de toestemming van de kandidaat geldig is. Nadien
wordt alles wat noodzakelijk is om de correctheid van een
screeningsprocedure te bewijzen (diploma, cv) 3 jaar
bijgehouden. Gegevens die niet noodzakelijk zijn, worden
gewist zodra de toestemming ingetrokken is.

6. Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens
FOD BOSA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Vanuit deze optiek hebben wij beveiligingstechnologieën en -maatregelen
geïmplementeerd om de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van je persoonsgegevens te
garanderen. Daarnaast is het aantal medewerkers dat toegang heeft tot je persoonsgegevens strikt
beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze medewerkers wordt enkel toegang verleend voor zover
zij die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Bovendien wordt er bij
nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op jouw privacy een uitgebreide analyse
gemaakt om je rechten, de veiligheid en de bescherming van je persoonsgegevens te garanderen. Als
er zich toch een incident zou voordoen waarbij je persoonsgegevens betrokken zijn, dan word je
persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier op de site of via dpo@bosa.fgov.be.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FOD BOSA
en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bepaalde gegevens kan je zelf, via je Mijn Selor-account wijzigen of aanvullen. Voor andere
persoonsgegevens vind je onze contactgegevens onderaan deze pagina. De kwaliteit en accuraatheid
van jouw persoonsgegevens zijn belangrijk voor ons en wij verzoeken je dan ook contact op te nemen.
Je hebt het recht op gegevenswissing als je van mening bent dat je persoonsgegevens onrechtmatig
zijn verwerkt of dat de doeleinden voor de verwerking zijn bereikt. Hiervoor kan je een verzoek
indienen via de contactgegevens onderaan deze pagina. Wij behouden ons wel het recht om te
bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is. Bovendien moeten wij ons in sommige gevallen aan enkele
wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we je verzoek tot gegevenswissing niet kunnen
inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we reeds kunnen wissen en
je daarvan op de hoogte stellen. Tot slot moet je er rekening mee houden dat wij je, afhankelijk van
je verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden.
Je hebt tot slot het recht om jezelf te verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor
direct marketingdoeleinden. Je kan dit doen door een verzoek in te dienen via de contactgegevens
onderaan deze pagina. Je moet er echter rekening mee houden dat wij je dan sommige diensten niet
meer kunnen aanbieden.
Als je verder klachten zou hebben over de naleving van de privacyverklaring, verzoeken we je om ons
eerst te contacteren. Als je daarna nog een onopgelost probleem hebft waarvan je vindt dat wij dit
niet naar behoren hebben beantwoord, kan je contact opnemen met de
Gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan je de contactgegevens terugvindt onderaan deze pagina.
Als je jouw rechten wil uitoefenen, klacht wil indienen of bezwaar wil aantekenen vragen wij wel eerst
je te identificeren om te voorkomen dat dit iemand in jouw naam zou doen. In sommige gevallen
vragen wij je daarvoor een kopie van je identiteitskaart te bezorgen. Maak in deze kopie je pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Daarnaast vragen wij je ook steeds zo specifiek mogelijk te
zijn zodat wij optimaal aan jouw noden kunnen voldoen. Wij zullen je steeds van antwoord dienen
binnen de wettelijk bepaalde termijn van 30 dagen.
De FOD BOSA wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link:
https://www.privacycommission.be/nl/contact.

Wijziging van de privacyverklaring
Wij kunnen onze privacyverklaring aanpassen naar aanleiding van nieuwe of aangepaste
verwerkingen. Wij raden je daarom aan om deze regelmatig te bekijken. Bij significante wijzigingen
aan onze privacyverklaring zullen wij gebruik maken van een pop-up op de website.

Contactgegevens
www.selor.be
Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel
+32 (0)2 740 74 74

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming:
Daniel Letecheur is de Functionaris Gegevensbescherming van FOD BOSA.
Hij is te bereiken via dpo@bosa.fgov.be.

Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T: +32 (0)2 274 48 00
E: commission@privacycommission.be

