PRIVACYVERKLARING VAN DER MEULEN EDELMETAAL BV
Privacyverklaring
Van der Meulen Edelmetaal BV (hierna: VDM)respecteert de privacy van haar klanten en andere
personen van wie zij gegevens verwerkt. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Verwerking
van uw persoonsgegevens gebeurt op de wijze die in overeenstemming is met de eisen die de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Doeleinden en grondslagen
VDM verwerkt en bewaart persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgevers en opdrachtnemers;
uitvoering van de arbeidsovereenkomst met haar werknemers;
naleving van op haar rustende wettelijke verplichtingen, waaronder BTW-wetgeving, overige
fiscale wetgeving en de Wwft;
bepaling rechtspositie jegens opdrachtgevers en opdrachtnemers na uitvoering overeenkomst;
bepaling rechtspositie jegens personeelsleden na einde arbeidsovereenkomst;
inning van declaraties;
marketing- en communicatie;
werving en selectie.
VDM verwerkt persoonsgegevens die in het kader van het geven van uitvoering aan de
overeenkomst zijn verkregen, door u zijn verstrekt, door derden aan VDM zijn verstrekt of via
openbare bronnen bij VDM bekend zijn geworden.
VDM verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden die zijn
opgenomen in artikel 6 AVG:
wettelijke verplichting;
uitvoering van een overeenkomst;
verkregen toestemming van de betrokkene(n);
gerechtvaardigd belang.
Bewaartermijnen
VDM bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden
waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, dan wel op grond van wet- en regelgeving wordt vereist.
Verstrekte persoonsgegevens worden onverwijld verwijderd, tenzij behoud ervan noodzakelijk is ter
verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.
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In het kader van sollicitaties op een vacature worden de verstrekte persoonsgegevens niet langer dan
twee maanden nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, bewaard, tenzij de persoonsgegevens met
toestemming van de betrokkene voor een periode van een jaar na beëindiging van de
sollicitatieprocedure mogen worden bewaard.
Gegevens die in het kader van open sollicitaties worden verkregen, worden gedurende één jaar
bewaard.
Cookies
VDM maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat
met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw
computer wordt opgeslagen.
VDM gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies
uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.
VDM plaatst cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te
zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Deze
cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie
hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te
identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u
een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg
hiervoor de handleiding van uw browser.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website
advertenties vertonen aan u. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat
ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.
Via de website van VDM wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van
de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij
hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen
op servers in de Verenigde Staten.
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Beveiliging
In het kader van bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens zorgt Van der Meulen
Edelmetaal BV voor passende, technische en organisatorische maatregelen om het
beveiligingsniveau te waarborgen, een en ander afgezet tegen het risico van en rekening houdend
met de stand van de techniek.
Indien Van der Meulen Edelmetaal BV gebruik maakt van dienstverleners die in opdracht van Van der
Meulen Edelmetaal BV persoonsgegevens verwerken, zal Van der Meulen Edelmetaal BV in het kader
van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken over het treffen van afdoende
beveiligingsmaatregelen.
Rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, rectificatie, correctie, beperking, overdraagbaarheid, verwijdering van uw
persoonsgegevens of intrekking van een door u gegeven toestemming kunt u sturen naar
info@meulen.nl
Van der Meulen Edelmetaal BV controleert bij een dergelijk verzoek eerst de identiteit van de
persoon die het verzoek indient. Van der Meulen Edelmetaal BV neemt alleen verzoeken in
behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Van der Meulen Edelmetaal BV aan uw verzoek
geen of geen volledige uitvoering kan geven, bijvoorbeeld vanwege de wettelijke bewaartermijnen.
Van der Meulen Edelmetaal BV streeft ernaar om het verzoek binnen vier weken na ontvangst af te
handelen.
Klacht
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan hoort Van der Meulen
Edelmetaal BV dat graag van u. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website van Autoriteit
Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
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Contactgegevens
De contactgegevens van Van der Meulen Edelmetaal BV zijn:
Van der Meulen Edelmetaal BV
Polderbosdyk 13a
8501 ZJ Joure
Telefoon: + 31 (0)513 468 112
E-mail: info@meulen.nl
Aanpassen privacyverklaring
VDM behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de
website van VDM worden gepubliceerd.
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