
Avient Corporation 

Privacyverklaring voor sollicitanten 

We stellen uw interesse om voor Avient te werken zeer op prijs. Avient Corporation en zijn 

dochterondernemingen (gezamenlijk 'Avient', 'wij', 'we', 'ons' of 'onze') zijn toegewijd aan het beschermen 

van de privacy en persoonlijke gegevens van sollicitanten die via ons online sollicitatieproces en andere 

kanalen worden verzameld. Deze privacyverklaring voor sollicitanten ('verklaring') beschrijft hoe Avient 

persoonlijke gegevens van sollicitanten en kandidaten (gezamenlijk 'u') verzamelt, gebruikt of openbaar 

maakt wanneer u onze carrièresites bezoekt of gebruikt, inclusief https://avient.referrals.selectminds.com/ 

(de 'sites'). Deze verklaring heeft geen betrekking op uw gebruik van de diensten van Avient als consument 

of op websites en applicaties van derden die u mogelijk hebt, inclusief links naar onze sites. Voor meer 

informatie over hoe Avient uw persoonlijke gegevens voor deze diensten en websites van derden verwerkt, 

kunt u de privacyverklaring van Avient Corporation raadplegen die beschikbaar is op 

https://www.avient.com/company/policies-and-governance/avient-corporation-privacy-statement).  

Voordat u doorgaat met uw sollicitatie willen we u kort informeren over hoe we uw persoonlijke gegevens 

verwerken en beschermen. 

Lees deze verklaring zorgvuldig door. Als u uw sollicitatie en/of cv met behulp van onze online 

sollicitatietool indient, worden uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze verklaring 

verwerkt en beschermd. Nadat u uw sollicitatie hebt ingediend, kunt u uw gegevens tevens aan onze 

wereldwijde kandidatenpool toevoegen. Dit biedt Avient de mogelijkheid om u op de hoogte te stellen van 

andere interessante functies waar u mogelijk voor in aanmerking komt.  

Als u vragen over uw persoonlijke gegevens hebt of om een andere reden contact met ons wilt opnemen, 

kunt u de onderstaande contactgegevens gebruiken.   

De lokale Avient-entiteit in het rechtsgebied waar u naar een functie solliciteert, zal als gegevensbeheerder 

met betrekking tot uw persoonlijke gegevens optreden. 

1. Welke gegevens we verzamelen 

De term 'persoonlijke gegevens' verwijst naar alle gegevens die afzonderlijk of in combinatie met andere 

gegevens kunnen worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren of die met u in verband kunnen 

worden gebracht en die u ons als onderdeel van uw registratie en sollicitatie via dit rekruteringsplatform 

hebt verstrekt (d.w.z. uw sollicitatie- en kandidatenprofiel).  

U kunt persoonlijke gegevens verstrekken als u naar een functie solliciteert, waaronder: 

• Identificatie- en contactgegevens zoals uw naam, geboortedatum, woonadres, persoonlijke e-

mailadres, telefoonnummer, door de overheid verstrekte identificatiemiddelen (zoals uw rijbewijs 

en/of nationaal identificatienummer);  
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• Inloggegevens, waaronder uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord als u inlogt om uw 

sollicitatie in te dienen; 

• Beschermde classificaties, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zoals uw 

geslacht, ras en etnische afkomst; 

• Professionele of werkgerelateerde gegevens, zoals uw cv, werkervaring en eerdere 

dienstverbanden, beroepskwalificaties, de functie waarvoor u een sollicitatie wilt indienen, 

werkgerelateerde referenties, uw huidige salaris, bonussen, salarisverwachting of alle andere 

gegevens die u wilt verstrekken, inclusief informatie met betrekking tot eventuele eerdere 

sollicitaties die u bij ons hebt ingediend of eerdere werkervaring bij Avient, werkgerelateerde 

relaties of lidmaatschappen en de gewenste startdatum; 

• Educatieve informatie, zoals educatieve achtergrond, uw rapporten van onderwijsinstellingen, 

geschiedenis op het gebied van onderwijs en trainingen, uw Engelse taalvaardigheid die voor 

bepaalde functies mogelijk is vereist, taal- en speciale competenties, informatie over certificering; 

en   

• Andere persoonlijke informatie die u in verband met uw sollicitatie aan ons verstrekt, zoals 

contactgegevens van referenties, informatie die in een sollicitatiegesprek is verstrekt of uw 

persoonlijke situatie. 

Daarnaast kunnen als onderdeel van het sollicitatieproces vragen worden gesteld over uw werkvergunning 

en uw bereidheid om u te onderwerpen aan een antecedentenonderzoek of criminele achtergrondcontrole 

en/of medische keuring, zoals door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.  

In de eerste fase vereisen we over het algemeen geen gegevens die als gevoelige persoonlijke gegevens of 

onder de toepasselijke privacywetgeving als 'speciale categorieën persoonlijke gegevens' worden 

beschouwd (en in deze verklaring als 'gevoelige persoonlijke gegevens' worden aangeduid). Gevoelige 

persoonlijke informatie verwijst naar gegevens die kunnen worden gebruikt om raciale of etnische afkomst, 

politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische 

gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid of gegevens over het seksleven of de 

seksuele geaardheid van een persoon te achterhalen. In sommige rechtsgebieden omvat dit soort 

gegevens ook informatie over strafbare feiten. We kunnen dit soort gegevens in bepaalde rechtsgebieden 

in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving opvragen. Het verstrekken van dergelijke gegevens is 

echter vrijwillig en u hoeft deze informatie niet als onderdeel van uw online cv en sollicitatie in te dienen. 

Als u besluit dit soort gegevens tijdens het sollicitatieproces ongevraagd aan ons te verstrekken, behouden 

we ons het recht voor om deze informatie uit onze databanken te verwijderen.   

 

 



2. Hoe we uw gegevens verzamelen 

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens in verband met een sollicitatie is over het algemeen op 

vrijwillige basis. Indien het verzamelen van uw persoonlijke gegevens verplicht is - bijvoorbeeld om een 

sollicitatie op een van onze sites in te dienen - zullen wij u dit laten weten voordat we deze gegevens 

verzamelen en u op de hoogte stellen van de gevolgen als u ons deze gegevens niet verstrekt (indien van 

toepassing).   

Avient kan uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren verzamelen wanneer u een sollicitatie 

indient: 

• Online: wanneer u online solliciteert via een van de sites; 

• Per e-mail: wanneer u uw cv, sollicitatie en andere gegevens rechtstreeks via e-mail aan ons 

verstrekt; 

• Door sociale media te gebruiken: als u via uw LinkedIn-profiel naar een specifieke vacature 

solliciteert, worden bepaalde persoonlijke gegevens met ons gedeeld op basis van uw instellingen 

op deze sociaalnetwerksite, inclusief uw ervaring, educatieve vaardigheden en andere gegevens 

die u op uw profiel beschikbaar hebt gemaakt; 

• Openbaar beschikbare bronnen: Avient verzamelt uw persoonlijke informatie ook via openbaar 

beschikbare bronnen; 

• Van recruiters of referenties: uw persoonlijke gegevens kunnen door recruiters en referenties van 

derden met ons worden gedeeld; 

• Offline: als u uw cv, sollicitatie en andere gegevens via onze sites aan een van onze managers of 

ons rekruteringspersoneel overhandigt. 

We kunnen ook via derden gegevens over u verzamelen, bijvoorbeeld informatie in verband met een 

antecedentenonderzoek of een bevestiging en/of referenties met betrekking tot een dienstverband, maar 

in alle gevallen zover door de toepasselijke wetgeving is toegestaan. Als u ons als onderdeel van uw 

sollicitatie persoonlijke gegevens van een referentie of een andere persoon verstrekt (bijvoorbeeld een 

contactpersoon voor noodgevallen of gegevens met betrekking tot verwanten) is het uw 

verantwoordelijkheid om toestemming van deze persoon te verkrijgen voordat u de informatie aan ons 

verstrekt en om deze persoon op de hoogte van de inhoud van deze verklaring te stellen. 

3. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken 

Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw geschiktheid voor de openstaande functie te 

beoordelen en om administratieve taken met betrekking tot uw eventuele indienstneming uit te voeren. 

We zullen uw referenties voor beschikbare vacatures of voor een specifieke door u geselecteerde vacature 

beoordelen. 



Als u al in dienst bij een Avient-bedrijf bent, kunnen er ook interne privacyregels van toepassing zijn. 

Avient zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw sollicitatie te beheren en voor de andere 

doeleinden die in deze verklaring worden beschreven. In het bijzonder verwerkt Avient uw persoonlijke 

gegevens om mogelijk een arbeidsovereenkomst of andere contractuele relatie met u aan te gaan. Dit 

omvat verwerking om de volgende redenen:  

• Verwerking van uw sollicitatie voor een dienstverband of om diensten aan ons te verlenen;  

• Met u te communiceren, een sollicitatiegesprek met ons te voeren en waar nodig voorbereidende 

stappen te ondernemen om een contract met u aan te gaan; 

• U diensten te verlenen en te reageren op uw vragen, inclusief op de sites;  

• Uw kwalificaties voor een bepaalde functie te beoordelen (onder meer om een sollicitatiegesprek 

met u te voeren en u te screenen en evalueren); 

• Uw identiteit en geschiktheid voor de arbeidsmarkt te verifiëren;  

• Een kredietcontrole en criminele en medische achtergrondcontroles uit te voeren als u een functie 

wordt aangeboden (indien en voor zover nodig met betrekking tot de respectievelijke functie van 

de werknemer); en  

• Werkgerelateerde referenties en aanbevelingen te verifiëren.   

Avient kan uw persoonlijke gegevens verwerken waar dit nodig is voor zijn rechtmatige belangen (tenzij 

deze worden overstegen door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden), waaronder:  

• Het beheren van de verplichtingen met betrekking tot de registratie en rapportage in verband met 

de kandidatenpool;  

• Het verwerken van vergoedingen voor eventuele reiskosten tijdens het sollicitatieproces;  

• Het delen van informatie met dochterondernemingen van Avient in overeenstemming met deze 

verklaring, voor zover dit nodig is voor de wereldwijde managementdoeleinden; en 

• Het voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.  

We kunnen u vragen om originele documenten met persoonlijke informatie te verstrekken om uw 

geschiktheid voor de arbeidsmarkt en identificatie te verifiëren. Deze gegevens kunnen op dezelfde manier 

worden verwerkt door de lokale partner of door Avient Corporation namens de partner met de 

beschikbare functie waar u naar hebt gesolliciteerd of waarvoor u in aanmerking komt.   

Avient past geen geautomatiseerde profilerings- of besluitvormingsprocessen toe. Avient zal uw 

persoonlijke gegevens niet gebruiken voor een doel dat onverenigbaar is met de doeleinden die in deze 

verklaring zijn beschreven, tenzij dit door de wet vereist of toegestaan is, met uw toestemming is, of in uw 

eigen vitaal belang is (bijvoorbeeld in het geval van een medisch noodgeval). 



4. Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens 

Gezien de bedrijfsstructuur van Avient kunnen verschillende bedrijven binnen de groep uw persoonlijke 

gegevens ontvangen om uw sollicitatie te verwerken: 

• De aan Avient gelieerde onderneming met een beschikbare functie waar u naar solliciteert of die 

een relevante functie aanbiedt; 

• Andere bedrijven binnen de groep waarvan de verantwoordelijke afdelingen of HR-afdelingen bij 

de verwerking van uw sollicitatie zijn betrokken; 

• Avient Corporation als de beheerder van dit rekruteringsplatform;  

• Technische dienstverleners die gegevens voor Avient Corporation verwerken. 

Gegevensverwerking binnen de bedrijvengroep: Avient is een bedrijvengroep die wereldwijd actief is en 

bestaat uit bedrijven die nauw samenwerken. Daarom kan uw sollicitatie door de verantwoordelijke 

afdeling en de HR-afdeling worden behandeld. Andere bedrijven binnen de groep zullen uw gegevens 

ontvangen om uw sollicitatie op 'need-to-know'-basis in behandeling te nemen. 

Voorbeeld: u solliciteert naar een functie bij PolyOne Canada, Inc. Medewerkers van de verantwoordelijke 

afdeling in de VS (Avient Corporation) en - als standaardprocedure - de HR-afdeling in Canada (PolyOne 

Canada, Inc.) zijn bij de behandeling van uw sollicitatie betrokken. Als gevolg hiervan zullen werknemers 

van beide bedrijven uw persoonlijke gegevens ontvangen en verwerken. 

Indien u zich in de EU of het VK bevindt, geldt de overeenkomst voor internationale gegevensoverdracht 

binnen de bedrijvengroep (Intra Group International Data Transfer Agreement) die Avient is aangegaan. 

Op grond van deze overeenkomst zijn alle gegevensimporteurs buiten de EU en het VK verplicht om alle 

persoonlijke gegevens die zij vanuit de EU of het VK ontvangen in overeenstemming met de 

modelcontractbepalingen voor de verantwoordelijke voor de verwerking (de 'bepalingen') te verwerken en 

te beschermen, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. Avient heeft ook overeenkomsten voor 

gegevensoverdracht gesloten die vereist kunnen zijn in landen die de bepalingen niet erkennen of op een 

andere manier uw toestemming voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming 

met deze verklaring hebben gevraagd. Om een kopie van de bepalingen te verkrijgen, kunt u via 

PRIVACY.OFFICER@AVIENT.COM contact opnemen. 

Als u wordt aangenomen, worden uw gegevens overgedragen van het rekruteringsplatform naar het HR-

administratiesysteem van het respectievelijke Avient-bedrijf waarmee uw dienstverband of werkrelatie 

formeel tot stand komt. Als u wordt aangenomen, worden uw gegevens van het rekruteringsplatform 

doorgegeven aan het personeelsadministratiesysteem en andere bedrijfssystemen van Avient, om het in 

dienst nemen en/of het gebruik van bedrijfssystemen soepeler te laten verlopen van het respectieve 

Avient-bedrijf waar u formeel in dienst treedt of een werkrelatie mee krijgt.  



Dienstverleners: de dienstverleners, zoals partijen die ons ondersteunen bij het beheren van onze online 

rekruteringssystemen of die zijn aangesteld om te helpen bij het sollicitatieproces (bijvoorbeeld met 

technische ondersteuning voor dit rekruteringsplatform), worden zorgvuldig geselecteerd. Om ervoor te 

zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk en veilig worden behandeld, bevatten contracten met 

dienstverleners bepalingen die uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving 

beschermen. Op verzoek is er een lijst met externe leveranciers beschikbaar aan wie uw persoonlijke 

gegevens worden overgedragen. 

Het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens om de volgende redenen met andere derden, zoals 

recruiters, referenties of partijen die u aanbevelen, instanties die achtergrondcontroles mogelijk maken of 

consultants moeten delen: 

• Wanneer het nodig is om een externe dienstverlener in te schakelen om rekruteringsdiensten, de 

verwerking van antecedentenonderzoeken en soortgelijke diensten mogelijk te maken of uit te 

breiden; 

• Op uitdrukkelijk verzoek van u; 

• Zoals vereist door een gerechtelijk bevel of enige andere wettelijke of regelgevende vereiste, 

inclusief als antwoord op verzoeken van openbare en overheidsinstanties van buiten uw land van 

verblijf; 

• Waar nodig voor onze legitieme belangen (inclusief indien vereist in het geval van een 

reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere beschikking van alle of 

een deel van onze bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld in verband met een faillissementsprocedure); 

• Om onze activiteiten of die van onze dochterondernemingen te beschermen;  

• Om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom of die van onze dochterondernemingen, u of 

anderen te beschermen; en  

• Om te voldoen aan of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

Als uw woonplaats zich in een ander land bevindt dan de functie waar u naar solliciteert, dient u er 

rekening mee te houden dat het gebruik van uw gegevens door de Avient-bedrijvengroep niet aan de 

regelgeving voor gegevensbescherming in uw land is onderworpen en dat er om die reden een ander 

beschermingsniveau van toepassing kan zijn. We zullen uw persoonlijke gegevens die als onderdeel van 

uw sollicitatie aan ons zijn verstrekt niet verzamelen of compileren om deze informatie voor 

marketingdoeleinden aan derden te verstrekken of te verkopen. 

5. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens  

Als u onze sites bezoekt, kunt de gegevens die u hebt geüpload en uw kandidatenprofiel op elk moment 

bekijken, bewerken of verwijderen. Houd er rekening mee dat eventuele wijzigingen met betrekking tot uw 



profiel invloed op uw huidige sollicitatie(s) kan/kunnen hebben. U kunt uw sollicitatie altijd intrekken, 

bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het gebruik en de openbaarmaking van 

uw persoonlijke gegevens door ons beperken, toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij van u 

hebben, gebruik van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens maken en uw persoonlijke gegevens 

laten corrigeren, bijwerken of verwijderen of de verwerking van uw persoonlijke gegevens laten beperken. 

U hebt ook het recht om op elk moment een toestemming die u met betrekking tot de verwerking van uw 

persoonlijke gegevens hebt gegeven voor toekomstig gebruik in te trekken. 

Als u uw rechten wilt uitoefenen of meer over de verwerking van uw persoonlijke gegevens wilt weten, 

kunt via de onderstaande contactgegevens contact met ons opnemen. We zullen uw verzoek(en) zo snel 

mogelijk, maar in ieder geval binnen de wettelijk vereiste termijn, beantwoorden.   

Als u niet tevreden met ons antwoord bent of als u denkt dat uw persoonlijke gegevens niet in 

overeenstemming met de wet worden verwerkt, kunt u ook contact opnemen of een klacht indienen bij de 

bevoegde toezichthoudende autoriteit of gebruikmaken van andere rechten die u volgens de toepasselijke 

wetgeving hebt. De contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten kunt u hier vinden. 

We zullen uw verzoek in overweging nemen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving 

beantwoorden.   

6. Beveiliging van uw gegevens 

Voor ons heeft de veiligheid van uw persoonlijke gegevens de hoogste prioriteit. Hoewel privacy- en 

beveiligingsnormen of veiligheidswaarborgen nooit 100% veilig kunnen zijn, wordt alle informatie die u met 

ons deelt met behulp van de gepaste administratieve, technische en organisatorische controles bewaard 

om de juiste vertrouwelijkheid van de gegevens te handhaven en persoonlijke gegevens tegen verlies, 

misbruik en ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging te beschermen. Het is 

uw verantwoordelijkheid om een gepast niveau van voorzichtigheid te betrachten wanneer u met ons 

communiceert. U dient ons geen gevoelige persoonlijke informatie via e-mail te versturen. Als u reden 

heeft om aan te nemen dat uw communicatie met ons niet langer veilig is, verzoeken we u om ons 

onmiddellijk op de hoogte van het probleem te stellen door via de onderstaande contactgegevens contact 

met ons op te nemen. 

7. Bewaren van uw persoonlijke gegevens  

We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan de 

doeleinden die in deze verklaring worden uiteengezet, en in overeenstemming met ons schema voor het 

bewaren van gegevens en de toepasselijke wettelijke en regelgevende vereisten.  

Als u besluit uw kandidatenprofiel aan de kandidatenpool toe te voegen, zullen we uw gegevens bewaren 

om te beoordelen of uw vaardigheden geschikt voor andere openstaande functies zijn. Als u voor een 

functie wordt geselecteerd, worden uw persoonlijke gegevens in ieder geval bewaard tijdens de duur van 
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uw arbeids- of servicecontract (indien van toepassing verlengd met de toepasselijke verjaringstermijn en 

de toepasselijke wettelijke verplichtingen voor het bewaren van gegevens). 

Zelfs als u niet bent geselecteerd voor de functie waar u naar hebt gesolliciteerd of als u niet naar een 

specifieke functie hebt gesolliciteerd, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren om te beoordelen of 

uw vaardigheden geschikt voor andere openstaande functies zijn. In dat geval zullen we u uitnodigen om 

te solliciteren, op voorwaarde dat u toestemming voor het langer bewaren van uw gegevens hebt 

gegeven. In andere gevallen worden uw persoonlijke gegevens alleen bewaard gedurende de periode die 

nodig is om uw kandidatuur te beoordelen en indien van toepassing zoals mogelijk vereist is op grond van 

de toepasselijke verjaringstermijnen en wettelijke verplichtingen voor het bewaren van gegevens. 

U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over ons beleid voor het bewaren van gegevens, 

uw sollicitatie voor een dienstverband en/of uw toestemming voor het blijven bewaren van uw persoonlijke 

gegevens na afloop van het rekruteringsproces en om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens te 

wissen. Houd er rekening mee dat de toepasselijke wetgeving mogelijk vereist dat Avient uw cv gedurende 

een bepaalde periode bewaart, zelfs als u Avient verzoekt uw kandidatuur voor een dienstverband niet in 

overweging te nemen. 

8. Uw sollicitatie aan de wereldwijde kandidatenpool toevoegen 

Na het indienen van uw sollicitatie hebt u de mogelijkheid om uw kandidatenprofiel aan de 

kandidatenpool toe te voegen, zodat wij kunnen beoordelen of u in aanmerking voor andere openstaande 

functies bij bedrijven binnen de groep komt. Als u ervoor kiest om dit te doen, kunnen werknemers van 

alle verantwoordelijke en HR-afdelingen binnen de Avient-bedrijvengroep in overeenstemming met deze 

verklaring toegang tot uw profiel krijgen en contact met u opnemen. U kunt ons ook op de hoogte stellen 

als u niet langer in de kandidatenpool wilt worden opgenomen door via de onderstaande contactgegevens 

contact met ons op te nemen. Deze herroeping heeft geen invloed op uw rechtstreekse sollicitaties. U kunt 

uw kandidatenprofiel ook verwijderen. 

9. Uw gegevens bijwerken 

Avient stelt u alleen op de hoogte van functies waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. 

Daarom raden we u aan om uw kandidatenprofiel regelmatig bij te werken. 

10. Aanpassingen en wijzigingen 

Deze verklaring is geen aanbod voor een dienstverband of een contract en is ook niet als zodanig 

bedoeld. Ook zorgt deze verklaring niet op een andere wijze voor wettelijke rechten of verplichtingen. 

Dienovereenkomstig kan Avient elk gedeelte van deze en gerelateerde bepalingen van tijd tot tijd in 

overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving aanpassen, interpreteren, wijzigen of 

intrekken. U zult op passende wijze op de hoogte van dergelijke wijzigingen worden gesteld. U kunt de 

versie van deze verklaring onderaan de pagina vinden. 



 

11. Contactgegevens 

Als u vragen hebt of een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via: 

De bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming 

Avient Corporation 

33587 Walker Road 

Avon Lake, Ohio 44012 

E-mailadres: PRIVACY.OFFICER@AVIENT.COM 

Telefoonnummer: 1-800-901-2078 

U kunt ook het online formulier gebruiken om ons uw vragen of verzoeken met betrekking tot privacy te 

sturen.  

U kunt via PRIVACY.OFFICER@AVIENT.COM contact met de functionaris voor gegevensbescherming van 

Avient opnemen. 

** Voor sollicitanten in Peru worden persoonlijke gegevens in de databank "[avient.taleo.net]" opgeslagen 

en in het nationale register voor de bescherming van persoonlijke gegevens met code RNPDP-PJP Nº [*] 

geregistreerd. 

Datum van inwerkingtreding: 1 augustus 2020 
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