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Informatie over gegevensbescherming voor 

sollicitanten 

Naam en contactgegevens 
van de entiteit die de 
gegevens beheert 

Indien u een kandidaat bent in de EER die solliciteert naar een functie bij Qorvo, is Qorvo US, Inc. 7628 Thorndike Road, 
Greensboro, NC 27409, USA de gegevensverantwoordelijke voor de administratie van uw sollicitatie via ons online 
sollicitatiesysteem. Lokale rechtspersonen die personeel aanwerven, zijn de verwerkingsverantwoordelijken van de gegevens 
voor lokale aanwerving, onboarding, en verwerking in verband met tewerkstelling waar van toepassing. 

 

Hieronder volgt een lijst van plaatselijke gegevensverantwoordelijke entiteiten voor gegevens over indienstneming: 
 

• Qorvo Munich GmbH, Adres: Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 Munich, Duitsland, +49 89 99628 2600 

• Qorvo Germany GmbH, Löffelholzstraße 20, 90441 Nuremberg, Duitsland, +49 911 9411 233 

• Qorvo Netherlands B.V., Adres: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Nederland, +31 205 214777 

• Qorvo Utrecht B.V., Adres: Leidseveer 10, 3511 SB Utrecht, Nederland, +31 30 262 1157 

• Qorvo Belgium NV, Adres: Spinnerijstraat 14, 9240 Zele, België, +32 52 45 87 20 

• Qorvo UK Limited, Adres: 3 Waterside Drive, Arlington Business Park, Theale, Reading RG7 4SW, Verenigd Koninkrijk, met 

inbegrip van haar Franse vestiging te ZAC des Ramassiers, Numbero 1, Allee Maurice MAGRE, 31770, Colomiers, Frankrijk, 

+33 6 87699050 

• Qorvo Denmark ApS, Adres: Bejlerholm 1, 9400 Norresundby, Denemarken, met inbegrip van haar Zweedse vestiging, +45 

96730441, ext. 732501 

• Qorvo Finland Oy, Adres: Energiakuja 3, 00180 Helsinki, Finland, +35 8503026822 

• Qorvo Paris SAS, 31-35, rue de la Fédération, 75015 Parijs, Frankrijk 

• Qorvo Toulouse SAS, Ensemble Immobilier Golf Park BAT A, 1 RPT du General Eisenhower, 31100 Toulouse, +33 5 32 09 42 00 

• Decawave Limited, Adelaide Chambers, Peter Street, Dublin, D08 T6YA, Ireland of per telefoon op +353 1 697 5030 

• Qorvo Spain 

 

Data Protection Officer voor Qorvo Munich GmbH en Qorvo Germany GmbH, en contactpersoon voor vragen over 
gegevensbescherming: 
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Alef Voelkner | fox-on Datenschutz GmbH | Pollerhofstr. 33a | 51789 Lindlar Duitsland 
E-mail: dsb@fox-on.com | Tel.: +49 2266/90 15 920 

 

Doeleinden waarvoor de 
persoonsgegevens worden 
verwerkt 

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

• Beoordeling en behandeling van de aanvraag  

• Opstelling van een arbeidsovereenkomst, indien van toepassing 

• Voldoen aan wettelijke voorschriften 

• Interne administratie, boekhouding, archivering 

• Het uitvoeren van analyses over onze werving en indienstneming. 

 

Rechtsgrondslag voor 
verwerking 

Onze verwerking van uw persoonsgegevens is toegestaan krachtens artikel 6 para. 1 b, c, f van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). De verwerking van uw persoonsgegevens wordt alleen gebruikt voor zover dat nodig is om u 
te overwegen voor een dienstverband. 

Wij hebben rechtmatige belangen bij de verwerking van gegevens voor onze interne doeleinden, zoals administratie en 
controle. 

mailto:dsb@fox-on.com


- 3 - 
Laatst herzien - 

07/04/22 

 

Categorieën van 
persoonsgegevens 

In de regel verwerken wij alleen gegevens over u die u ons zelf gegeven hebt, in de meeste gevallen uit de 
sollicitatiedocumenten en tijdens het sollicitatiegesprek. 

Indien van toepassing, de 
ontvangers of categorieën van 
ontvangers van 
persoonsgegevens 

Uw persoonlijke gegevens worden intern bekeken en verwerkt.  

Als u ons uw gegevens per e-mail verstrekt, kunnen onze IT-dienstverleners inzicht krijgen (bijv. voor onderhoud en 
ondersteuning). Deze dienstverleners zijn echter door contracten en wetten verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te 
houden.  

Tot de ontvangers van de gegevens behoren ook: 

• Success Factors (Cloud-gebaseerd applicant tracking systeem) 

• Reisbureaus, luchtvaartmaatschappijen, hotels - indien van toepassing 

• Banken (vergoeding van reiskosten) - indien van toepassing 

 

De rechtsgrondslag voor het doorgeven van gegevens aan Qorvo Inc. USA is Art. 49 para 1 b en c AVG, evenals EU-SCC's 

tussen Qorvo Inc. en haar Europese juridische entiteiten. 

 

Indien van toepassing, het 
voornemen van de voor de 
verwerkingsverantwoordelijke 
om de gegevens door te 
geven aan een land buiten de 
EU, alsmede de 
rechtsgrondslag daarvoor 

Qorvo US, Inc. op basis van standaard contractclausules van de EU 

Opslagduur of criteria om de 
opslagduur te bepalen 

De persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de hierboven aangegeven doeleinden en zolang als de 
wettelijke bewaartermijnen voorschrijven. Voor persoonsgegevens die in boekhoudsystemen zijn opgenomen (zoals 
reiskosten), zal de opslagduur overeenstemmen met de eisen voor het bewaren van de boekhouding. De 
sollicitatiedocumenten van de aangeworven kandidaten zullen deel gaan uitmaken van het personeelsdossier. De 
persoonsgegevens van de kandidaten worden periodiek gewist na perioden van inactiviteit, afhankelijk van de wettelijke 
bewaartermijnen van het land van de controlerende entiteit. De betrokkenen kunnen hun account op elk moment verwijderen. 

Rechten van de betrokkene De betrokkene heeft de volgende rechten, zolang aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan: 

• Recht op informatie, art. 15 AVG 

• Recht op correctie, art. 16 AVG 

• Recht op verwijdering, art. 17 AVG 

• Recht op beperking van de verwerking, art. 18 AVG 

• Recht op dataportabiliteit, art. 20 AVG 

• Recht om bezwaar te maken, art. 21 AVG 
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Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming tot verwerking van de gegevens 
op elk moment in te trekken, waarbij de datum van intrekking als ingangsdatum geldt. 
 
U hebt ook het recht om bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de 
gegevensverwerking. 

 

Indien van toepassing, 
informatie over automatische 
besluitvorming en profilering 

Niet van toepassing 

Kennisgeving, indien het 
verstrekken van 
persoonsgegevens verplicht 
is 

Het verstrekken van persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis. Om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie(s) 
waarnaar u solliciteert, hebben wij een gerechtvaardigd belang om relevante persoonsgegevens te kennen. Als u ervoor kiest 
deze gegevens niet te verstrekken, kunnen wij uw kwalificaties wellicht niet beoordelen of wellicht geen arbeidsovereenkomst 
met u sluiten. 

 

 


