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Ik bevestig dat, voor zover ik weet, de informatie die ik aan de Sanofi Group (hierna "Sanofi" genoemd) in
deze sollicitatie heb verstrekt juist is en ik begrijp dat Sanofi hierop zal vertrouwen om mijn kandidatuur
voor werkaanbiedingen te evalueren. Ik ga ermee akkoord dat Sanofi de gegevens in deze sollicitatie via
de carrièresite verkregen zoals naam, adres, werkgeschiedenis, enz.
uitsluitend voor
rekruteringsdoeleinden mag gebruiken, behalve voor zover toegestaan of vereist door de toepasselijke
lokale wetgeving. Als mijn sollicitatie succesvol is, kunnen de verstrekte gegevens worden verwerkt bij het
creëren van een tewerkstellingsdossier door de personeelsdiensten van Sanofi en door externe
leveranciers (bv. Leveranciers van IT-systemen, aanbieders van compensatie- en uitkeringsprogramma's,
enz.) en stem ik hierbij toe voor de verwerking van mijn persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven,
inclusief de overdracht buiten de Europese Economische Ruimte. Als ik persoonlijke informatie van derden
heb verstrekt, zoals persoonlijke of professionele referenties, bevestig ik dat ik toestemming heb gekregen
om dit te doen.
Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonlijke gegevens maximaal twee jaar bewaard kunnen blijven om in
aanmerking te komen voor andere vacatures, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming. Verder stem ik ermee in dat mijn applicatiegegevens kunnen worden
overgedragen aan wereldwijde Sanofi-gelieerde bedrijven, externe leveranciers, regelgevende instanties
of zoals vereist door de wet, indien nodig voor de hierboven gespecificeerde wervingsdoeleinden, of
andere doeleinden die zijn toegestaan of vereist door de toepasselijke lokale wetgeving, zo lang omdat
Sanofi ervoor zal zorgen dat mijn persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd door
geïmplementeerde beveiligingen. Sanofi zal contractueel eisen dat externe partijen, aan Sanofi gelieerde
ondernemingen, derde partijen zoals hierboven beschreven, mijn persoonlijke gegevens verwerken in
overeenstemming met het gespecificeerde wervingsdoel, de relevante wetgeving inzake
gegevensbescherming en binnen de limieten waaronder de relevante persoonlijke gegevens
oorspronkelijk werden verzameld. Sanofi zal mijn persoonlijke gegevens anders niet delen, tenzij dit is
toegestaan of vereist door wet- of regelgeving
Ik kan te allen tijde mijn toestemming om het bewaren van mijn gegevens intrekken en vervolgens al deze
persoonlijke gegevens verwijderen via de functionaliteit om gegevens te verwijderen in mijn persoonlijke
account op de externe Sanofi carrière site. Ik kan ook op ieder moment Sanofi contacteren om toegang te
krijgen tot mijn gegevens of om deze aan te passen doormiddel van een e-mail te sturen naar
MyApplicationData@sanofi.com. Ik ben me ervan bewust dat ,wanneer ik mijn sollicitatie intrek, deze niet
langer door Sanofi wordt overwogen.
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Door dit vakje aan te vinken, dien ik mijn sollicitatie in en stem ik in met deze algemene voorwaarden. Als
ik een kandidaat ben die solliciteert naar een functie in Europa, heb ik ook opgemerkt dat ik het recht heb
om instructies te geven met betrekking tot het behoud, de verwijdering en de communicatie van mijn
persoonlijke gegevens na mijn overlijden.
Lionel de SOUZA
Chief Data Protection Officer
54 rue La Boétie
Paris
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