
 
Informatie voor recruteringsdoeleinden:  
 
Gelieve de onderstaande vragenlijst in te vullen.  
 
De onderstaande velden aangeduid met een asterisk (“*”), moeten worden ingevuld indien u zich 
kandidaat stelt voor een job bij BMS. Indien deze informatie ontbreekt, kunnen wij uw sollicitatie niet 
verwerken. Al de andere velden zijn optioneel.  
 
Gelieve ook te noteren dat ons recruteringsproces onder andere interviews en testen.  
 
Persoonlijke informatie, verzameld via de vragenlijst, zal ter beschikking worden gesteld aan onze 
partners inzake uitbestede recruteringsactiviteiten in de Europese Unie en zal  in de Verenigde Staten 
worden bewaard door de Taleo Corporation (gecertificeerd als Safe Harbour) en worden verwerkt door 
onze data processor IBM Corp, in de Europese Unie en in de Filippijnen.  
 
Bovendien hebben enkel de medewerkers van Bristol-Myers Squibb en onze partners die beiden 
betrokken zijn bij het selectieproces voor de vacature waarvoor u gesolliciteerd hebt, toegang tot uw 
persoonlijke gegevens. Dit kan ertoe leiden dat uw perfoonlijke informatie gedeeld wordt met andere 
BMS filialen in en buiten Europa, om een recruteringsbeslissing te nemen, een beleid te ontwikkelen  
inzake recutering, het controleren van gelijke kansen en selectie.  
 
Privacy, vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens worden door contractuele 
overeenkomsten verzekerd op basis van de standaard Europese contractuele bepalingen. 
 
Gelieve hieronder aan te geven of u ermee instemt dat uw persoonlijke gegevens gedeeld worden met 
onze dataverwerkers en BMS filialen voor recruteringsdoeleinden and talent management, zoals 
hierboven weergegeven.  
 
Gelieve te noteren dat u recht heeft op toegang, verbetering en verwijdering van uw persoonlijke 
gegevens.  In dit geval,  contacteer  de afdeling Human Resources van Bristol-Myers Squibb België op 
het  telefoonnummer +32 2 352.76.11. 
 
Indien u niet uw persoonlijke gegevens wenst te delen zoals hierboven beschreven, kunt u uw 
sollicitatie op papier naar Bristol-Myers Squibb NV,, ter attentie van de afdeling Human Resources 
sturen - avenue de Finlande 4 - 1420 Braine-l’Alleud  België. We wensen er u op te wijzen dat in dat 
geval uw kandidatuur mogelijks niet verder zal kunnen  worden behandeld.  

 


