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PRIVACYREGLEMENT  Van Den Wijngaart Holding B.V. 

Dit privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Van den Wijngaart Holding B.V. 

en haar dochterondernemingen Van den Wijngaart B.V. en JJL-Inpak B.V. verwerkt van haar 

(toekomstige) werknemers. 

Indien je je inschrijft als toekomstig werknemer of in dienst treedt van Van den Wijngaart B.V. of JJL-

Inpak B.V. en daarom persoonsgegevens verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je 

persoonsgegevens conform dit reglement te verwerken. We adviseren je om het privacyreglement 

door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 

Verantwoordelijke:  

De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is Van den Wijngaart Holding 

B.V., Strijbeekseweg 21, 4851 SK Ulvenhout, tel. 076-5600628. Voor vragen en/of opmerkingen kun 

je contact opnemen met Frank van Breukelen (bedrijfsvoering@vandenwijngaart.nl). 

Welke persoonsgegevens verwerkt Van den Wijngaart: 

In het kader van je inschrijving worden de volgende gegevens verwerkt: 

- Initialen, voor- en achternaam, geboortedatum , geboorteplaats, geslacht 

- Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres 

- Bankrekeningnummer en BSN (indien bekend) en identiteitsbewijs 

Indien je in dienst komst worden bovendien ook de volgende gegevens verwerkt: 

- Aanvang, duur, locatie en soort werkzaamheden 

- Loon en betalingen 

- Huisvesting 

- Zorgverzekering 

- Kopie identiteitsbewijs  

 

Jeugdigen: 

Alhoewel onze website voor inschrijving niet de intentie heeft gegevens te verzamelen over jeugdige 

bezoekers, kunnen ook scholieren zich inschrijven als toekomstig werknemer. Wij kunnen op 

voorhand echter niet de leeftijd controleren of nagaan dat de betrokkene toestemming heeft van 

ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun 

kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 

toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens 

hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij die 

informatie. U kunt mailen naar: bedrijfsvoering@vandenwijngaart.nl 

 

Doel gegevensverwerking: 

Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien aan een van de volgende voorwaarden is 

voldaan: 

- verwerking noodzakelijk om een arbeidsovereenkomst voor te bereiden dan wel aan te gaan; 

- verwerking noodzakelijk om wettelijke verplichtingen na te komen; 

- je hebt uitdrukkelijk toestemming (mondeling of schriftelijk) gegeven. 
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Bewaartermijnen: 

Je gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is of volgens wettelijke voorschriften 

verplicht is. De gegevens van de inschrijving worden vernietigd zodra je in dienst komt of zodra 

duidelijk is dat je niet in dienst komt. 

  

Beveiligingsmaatregelen: 

- alle medewerkers (incl. stagiaires) die persoonsgegevens van inschrijvingen of werknemers 

verwerken of hier van kennisnemen zijn gehouden aan geheimhouding. 

- alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden, hiertoe 

zijn computers voorzien van wachtwoorden en de ruimtes waarin gegevens zich bevinden of 

verwerkt worden niet vrij toegankelijk. 

- Van den Wijngaart Holding B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt 

gegevens uitsluiten indien dit nodig is voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst met u 

of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerkeng 

in onze opdracht, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau 

van beveiliging en vertrouwelijkheid van  uw gegevens. Wij blijven echter verantwoordelijk. 

 

Uw rechten: 

Als betrokkene heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor verwerking in te trekken of bezwaar te maken 

tegen de verwerking. U heeft ook het recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat u bij ons een 

verzoek kunt doen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar 

u of naar een door u genoemde organisatie te sturen. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht, een bezwaar of 

intrekken van toestemming doen bij de directie of sturen naar bedrijfsvoering@vandenwijngaart.nl . 

Indien u een verzoek schriftelijk indient, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het 

verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw foto, de strook met nummers onderaan het ID-bewijs, 

nummer van het ID-bewijs en BSN onleesbaar. 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen één maand,  op uw verzoek. 

 

Van den Wijngaart Holding B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht 

in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons . 

 

 

Publicatie privacyreglement: 

Dit privacyreglement van Van den Wijngaart Holding B.V. treedt in werking op 1 mei 2018 en is 

gepubliceerd op de website voor de inschrijvingen van werknemers en aangeplakt in de 

bedrijfskantine en de woonruimtes. 

 

    Handtekening werknemer:    _____________________ 
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