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Inleiding 
In het kader van elk wervingsproces verzamelen en bewerken Catalent Pharma Solutions, Inc. en haar 
nationale en internationale gelieerde bedrijven en dochterondernemingen, waaronder Catalent, Inc. (samen 
"Catalent", "wij" of "ons") persoonsgegevens met betrekking tot sollicitanten. Catalent wil transparant zijn 
over hoe deze persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en zet zich ervoor in alle toepasselijke 
verplichtingen na te komen op het vlak van gegevensbescherming, waaronder de verplichtingen vervat in de 
algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en in de Braziliaanse 'Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais' (LGPD). 
 
Deze Privacyverklaring heeft als doel sollicitanten te informeren over hoe en waarom we hun 
persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in het kader van onze wervingsactiviteiten en van het 
ontwikkelen van onze talent community. 
 
Welke gegevens we verzamelen 
Algemeen gesteld verzamelen we persoonsgegevens voor onze wervingsactiviteiten, om onze talent 
community en ons wervingsproces te beheren, voor de zakelijke activiteiten van Catalent, en om te voldoen 
aan de wettelijke verplichtingen van Catalent. 

In het kader van het wervingsproces verzamelt Catalent de volgende persoonsgegevens: 
 

• je naam, adres en contactgegevens, waaronder je e-mailadres en telefoonnummer; 
• gegevens over je kwalificaties, vaardigheden, ervaring en loopbaan; 
• gegevens over je huidige loonniveau, waaronder je rechten op bepaalde voordelen; en 
• alle andere gegevens die je zelf aan Catalent verstrekt. 

 
Bovendien kan Catalent de volgende persoonsgegevens verzamelen om te voldoen aan de toepasselijke 
arbeidswetgeving: 

• of je een handicap hebt waar Catalent redelijkerwijze rekening mee moet houden 
tijdens het wervingsproces; en 

• of je gerechtigd bent om in het betreffende land te werken. 
 
Catalent verzamelt deze persoonsgegevens op meerdere manieren. Catalent haalt bijvoorbeeld 
persoonsgegevens uit formulieren die je ons verstrekt en uit je cv, uit je paspoort of andere 
identiteitsdocumenten, van externe partijen zoals rekruteringsbureaus, en uit interviews en andere 
beoordelingsmethodes. 

 
Catalent kan ook persoonsgegevens verzamelen van publiek toegankelijke bronnen zoals LinkedIn of de 
website van je huidige werkgever. Als je ervoor kiest Catalent toegang te geven tot persoonsgegevens die 
door externe partijen (zoals LinkedIn) worden opgeslagen, ga je ermee akkoord dat we deze gegevens 
kunnen verzamelen, opslaan en gebruiken overeenkomstig deze Privacyverklaring. 
 
We verzamelen ook persoonsgegevens die we verkrijgen uit referenties die worden verstrekt door je vorige 
werkgevers. We vragen je vorige werkgevers alleen om een referentie nadat we je een aanbod hebben 
gedaan, en we brengen je daarvan ook op de hoogte. 
 
Gegevens kunnen op verschillende plaatsen worden opgeslagen, waaronder in je wervingsdossier in ons 
HR-managementsysteem Workday, in andere systemen of diensten die door Catalent zijn goedgekeurd, en 
in andere IT-systemen (waaronder e-mail). 
 
Waarom Catalent persoonsgegevens verwerkt 

 
Catalent verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens om het wervingsproces te beheren. Dit omvat onder 
meer communicatie met jou over kansen en evenementen die door Catalent worden aangeboden, het 



opmaken van een elektronisch wervingsdossier, het beheer van je sollicitatie, het uitvoeren van 
beoordelingen, het organiseren van interviews waaronder het regelen of vergoeden van verplaatsingen, het 
regelen van accommodatie, het verwerken van feedback over interviews, introductie, en het uitvoeren van 
screenings en antecedentenonderzoek. We verwerken je persoonsgegevens om te voldoen aan onze 
verplichtingen inzake documentatie en interne en externe rapportage. Indien nodig kunnen je gegevens ook 
worden gebruikt in het kader van onderzoeken en juridische procedures. We kunnen je persoonsgegevens ook 
gebruiken om een overeenkomst met je te sluiten. 

In sommige gevallen moeten we persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
We zijn er bijvoorbeeld toe verplicht om voor het begin van de tewerkstelling na te gaan of een sollicitant het 
recht heeft om in het betreffende land te werken. 
 
Het verwerken van persoonsgegevens om het wervingsproces te beheren en te documenteren, steunt op het 
gerechtvaardigd belang van Catalent. Door persoonsgegevens van een sollicitant te verwerken, kunnen we 
het wervingsproces in goede banen leiden, de geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde functie 
nagaan en bevestigen, en uiteindelijk beslissen aan wie de tewerkstelling wordt aangeboden.  
 
Catalent verwerkt ook gegevens over gezondheid indien dat nodig is om het wervingsproces redelijkerwijze 
aan te passen voor sollicitanten met een handicap, of – voor zover dit wettelijk is toegestaan en verenigbaar 
is met de beleidslijnen van Catalent – in het kader van protocollen inzake veiligheid en gezondheid op onze 
locaties. Deze verwerking vindt plaats om te voldoen aan de verplichtingen van Catalent en om specifieke 
rechten inzake tewerkstelling uit te oefenen. Indien Catalent andere bijzondere categorieën van 
persoonsgegevens verwerkt, zoals informatie over etnische afkomst, seksuele gerichtheid, gezondheid, of 
religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gebeurt dit enkel op basis van een wettelijke verplichting 
en voor de beoordeling van gelijke kansen. 

 
Voor sommige functies kan het nodig zijn dat Catalent informatie opvraagt over strafrechtelijke 
veroordelingen en strafrechtelijke feiten. In dat geval verwerken we deze gegevens omdat dit nodig is in 
het kader van een wettelijke verplichting die op ons rust, en om specifieke rechten uit te oefenen in 
verband met de tewerkstelling. 
 
Catalent streeft ernaar een sterke en diverse talent community op te bouwen, bestaande uit personen die 
interesse hebben om medewerker te worden van Catalent. De meeste sollicitanten kiezen ervoor om deel uit 
te maken van de talent community van Catalent, zodat Catalent hen informatie kan sturen over andere 
interessante vacatures bij Catalent. Met dat doel voor ogen vraagt Catalent je of je wil dat Catalent de 
persoonsgegevens die je ons verstrekt bewaart, zodat we contact met je kunnen opnemen over toekomstige 
vacatures en je informatie over Catalent kunnen sturen waarvan we denken dat je die interessant zult vinden. 
Je kunt je toestemming altijd intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@catalent.com. 

 
Gebruik van artificiële intelligentie en profilering bij de verwerking van persoonsgegevens 
Als je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft (door je aan te melden voor de talent community of door 
het betreffende vakje aan te vinken bij je sollicitatie), maken we gebruik van 'profilering' om te beoordelen of 
je een geschikte kandidaat bent voor bepaalde vacatures. Daarvoor gebruiken we een matching-algoritme 
waarmee je profiel wordt geëvalueerd en wordt nagegaan hoe waarschijnlijk het is dat je in aanmerking komt 
voor een bepaalde openstaande functie. Dergelijke geautomatiseerde verwerking wordt door ons uitgevoerd: 
(i) om recruiters te helpen openstaande vacatures in te vullen door mogelijke kandidaten voor de betreffende 
functies voor te stellen; en (ii) om je op basis van je profiel en/of je voorkeuren gepersonaliseerde 
aanbevelingen omtrent tewerkstelling of andere mogelijk interessante informatie zoals nieuwtjes, webinars 
en evenementen van Catalent, te sturen.  
 
Merk op dat deze profilering ertoe kan leiden dat je niet in aanmerking wordt genomen voor sommige 
vacatures, tenzij je rechtstreeks voor deze functies hebt gesolliciteerd.  
 
We nemen geen beslissingen over aanwervingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde 
besluitvorming en/of profilering. Omdat de uiteindelijke beslissing om iemand wel of niet aan te werven 
wordt genomen door een recruiter of een aanwervende manager, is er menselijke tussenkomst bij 



besluitvorming op basis van je persoonsgegevens. 
 

Toegang tot de gegevens 
In het kader van het wervingsproces worden je persoonsgegevens intern gedeeld met onder meer 
medewerkers van de HR-afdeling, interviewers die betrokken zijn bij het wervingsproces, managers in de 
afdeling waar vacatures openstaan, en IT-aannemers indien toegang tot de persoonsgegevens nodig is voor 
het voltooien van het wervingsproces. 
 
Daarnaast doen we een beroep op externe partijen voor diensten die het wervingsproces ondersteunen (bijv. 
Workday en Phenom). De externe partijen die ons dergelijke diensten leveren, verwerken je persoonsgegevens 
namens Catalent. Telkens we beroep doen op een externe partij, zorgen we ervoor dat zij de beveiliging van je 
persoonsgegevens voldoende garanderen.  

 
Beveiliging van gegevens 
De beveiliging van je persoonsgegevens staat voor Catalent voorop. We nemen de nodige technische en 
organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en onbedoelde 
vernietiging of verstrekking. 
 
Hoelang Catalent persoonsgegevens bewaart 
Als je sollicitatie leidt tot indiensttreding, worden persoonsgegevens die tijdens het wervingsproces zijn 
verzameld overgezet naar je personeelsdossier en bewaard voor de duur van je tewerkstelling. Ze kunnen ook 
na afloop van je tewerkstelling worden bewaard overeenkomstig ons bewaarbeleid. Als je sollicitatie niet leidt 
tot indiensttreding en je Catalent niet de toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens voor 
wervingsdoeleinden te bewaren, slaan we je persoonsgegevens op gedurende zes maanden na het einde van 
het betreffende wervingsproces. Als je sollicitatie niet leidt tot indiensttreding en je Catalent wel de 
toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden te bewaren, slaan we je 
persoonsgegevens op gedurende twee jaar, voor de hierboven beschreven doeleinden. 
 
Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens 
Over welke rechten je met betrekking tot je persoonsgegevens beschikt, hangt af van je woonplaats. Dat kan 
gaan om een recht op toegang, verbetering of wissing van de persoonsgegevens waarover Catalent beschikt. 
In de gevallen waarin Catalent je persoonsgegevens verwerkt op basis van je toestemming, kun je deze 
toestemming op elk moment weer intrekken. Als je gebruik wil maken van een van je rechten of je 
toestemming wil intrekken, neem dan contact op met Catalent via privacy@catalent.com. 

 
Afhankelijk van de situatie beschik je over de volgende rechten: 

 
Het recht op informatie over hoe we je persoonsgegevens verwerken. 
Het recht op inzage in de persoonsgegevens die we verwerken of waarover we beschikken en in informatie 
over de aard, de verwerking en het verstrekken van deze persoonsgegevens. 
Het recht om te vragen dat onjuiste persoonsgegevens die we verwerken of waarover we beschikken, worden 
verbeterd. 
Het recht om, op gerechtvaardigde gronden: 
te vragen dat de persoonsgegevens die we verwerken of waarover we beschikken, worden gewist ('recht op 
vergetelheid'); of 
te vragen dat de verwerking van de persoonsgegevens die we verwerken of waarover we beschikken, wordt 
beperkt. 
Het recht bezwaar te maken tegen de reikwijdte van de verwerkte persoonsgegevens indien dergelijke 
verwerking in strijd is met (i) deze Privacyverklaring of (ii) de wetgeving. 
Het recht op overdraagbaarheid van gegevens, wat betekent dat je kunt vragen dat je persoonsgegevens je 
worden verstrekt in een toegankelijke vorm zodat ze door een andere verwerkingsverantwoordelijke kunnen 
worden ontvangen en gebruikt. 
Als we je persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, heb je te allen tijde het recht die 
toestemming weer in te trekken. In dat geval blijft de verwerking die we op basis van je toestemming hebben 
uitgevoerd, niettemin rechtmatig.  
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Het recht een klacht in te dienen bij je nationale toezichthoudende autoriteit wat betreft de verwerking van je 
persoonsgegevens door ons. 
 
Met vragen en opmerkingen over deze Privacyverklaring of over de hierin beschreven verwerking van je 
persoonsgegevens, kun je terecht op het e-mailadres privacy@catalent.com. 
 
Voor meer informatie kun je ook het algemene Privacybeleid van Catalent raadplegen. 
 
Als je geen persoonsgegevens verstrekt 
Er rust op jou geen enkele wettelijke of contractuele verplichting om je persoonsgegevens aan ons te 
verstrekken tijdens het wervingsproces. Als je ons geen gegevens verstrekt, is het echter mogelijk dat we je 
kandidatuur niet of niet juist kunnen verwerken. 

 

mailto:privacy@catalent.com
https://cdn.catalent.com/files/legal/Catalent_Privacy_Policy_Flemish.pdf
https://cdn.catalent.com/files/legal/Catalent_Privacy_Policy_Flemish.pdf

	Privacyverklaring inzake werving van Catalent
	versie 2 (gewijzigd augustus 2021)
	Welke gegevens we verzamelen
	Waarom Catalent persoonsgegevens verwerkt
	Toegang tot de gegevens
	Beveiliging van gegevens
	Hoelang Catalent persoonsgegevens bewaart
	Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens
	Als je geen persoonsgegevens verstrekt

