
 

 

Privacyreglement Van Vugt Kruiden B.V. 

Inleiding 

Bij het gebruik van de producten, diensten of de website van Van Vugt Kruiden B.V. (hierna Van Vugt 
Kruiden), worden er persoonsgegevens van u verwerkt. Van Vugt Kruiden hecht grote waarde aan de 
bescherming van uw privacy en behandelt en beschermt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In dit 
privacyreglement beschrijven wij hoe er om wordt gegaan met de verwerking van uw 
persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG).  

Verwerking gegevens websitebezoekers 

Soort gegevens 

Wij verwerken de algemene bezoekgegevens van de website om inzicht te krijgen in deze gegevens. In 
dit kader wordt het IP-adres van uw computer, het tijdstip van uw bezoek aan de website en het 
klikgedrag op de website verwerkt. 

Ook maken wij gebruik van Google Analytics om inzicht te verkrijgen in het gebruik van onze website. 
De hieruit verkregen gegevens worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 
Voor de het reglement rondom de verwerking van deze gegevens, kunt u het privacyreglement van 
Google raadplegen.   

Daarnaast maakt onze website gebruik van applicaties om onze pagina’s op sociale netwerken 
(facebook en YouTube) te delen of te promoten. Deze applicaties worden beheerd door de sociale 
mediakanalen zelf en de verwerking van uw persoonsgegevens door deze applicaties wordt geregeld 
door deze sociale mediabedrijven. Voor de het reglement rondom de verwerking van deze gegevens, 
kunt u het privacyreglement van deze bedrijven raadplegen.  

De website van Van Vugt Kruiden maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies, 
welke geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand welke automatisch 
wordt opgeslagen op uw apparaat en noodzakelijk is voor de technische werking van de website en 
voor uw gebruiksgemak. U kunt zich altijd zelf afmelden voor het gebruik van cookies via uw 
internetbrowser. Ook kunt u hier alle eerder opgeslagen cookies verwijderen.  

Grondslag 

De grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens via de website is een gerechtvaardigd 
belang voor de verwerking van deze gegevens voor Van Vugt Kruiden, welke uw belangen of 
grondrechten en fundamentele vrijheden tot bescherming van uw persoonsgegevens niet schaadt. 

Bewaartermijn 

Van Vugt Kruiden bewaart de verkregen gegevens niet langer dan noodzakelijk. Voor de verwerkte 
gegevens van de bezoekers van de website is de bewaartermijn vijf jaar. Uiteraard kunt u ieder 



 

moment een verzoek indienen tot verwijdering van uw gegevens. De procedure hieromtrent vindt u 
terug onder ‘uw rechten’. 

Verwerking gegevens klanten  

Soort gegevens 

Door gebruik te maken van de producten en/ of diensten van Van Vugt Kruiden, verwerkt zij ten 
behoeve van haar bedrijfsvoering een aantal persoonsgegevens. Van klanten worden de volgende 
bedrijfsgegevens verzameld: bedrijfsnaam, telefoonnummer, vestigingsadres, KvK nummer, 
bankrekeningnummer en btw-nummer. Van de contactpersonen bij de klanten van Van Vugt Kruiden 
worden de volgende persoonsgegevens verzameld: voor- en achternaam, (mobiel) telefoonnummer 
en e-mailadres. 

Grondslag 

De grondslagen voor de verwerking van de gegevens van klanten, zijn de volgende: 

- Door gebruik te maken van de diensten en/ of producten van Van Vugt Kruiden heeft u 
middels de algemene voorwaarden toestemming gegeven voor de verwerking van deze 
gegevens; 

- De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst 
waarbij u partij bent; 

- De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen 
die rusten op Van Vugt Kruiden. 

Bewaartermijn 

Van Vugt Kruiden bewaart de verzamelde gegevens niet langer dan noodzakelijk. Voor de verwerkte 
gegevens van klanten is de bewaartermijn zeven jaar, tenzij specifieke wetgeving een langere 
bewaartermijn verplicht. Uiteraard kunt u ieder moment een verzoek indienen tot verwijdering van 
uw gegevens. De procedure hieromtrent vindt u terug onder ‘uw rechten’. 

Verwerking gegevens sollicitaties 

Soort gegevens 

Wij verwerken persoonsgegevens van binnengekomen sollicitaties. De gegevens die wij verwerken van 
sollicitanten zijn: voor- en achternaam, geboortedatum en leeftijd, geboorteplaats, e-mailadres, 
woonadres, geslacht, werkervaring, opleidingsgegevens en overige gegevens die u zelfstandig 
aanlevert in het kader van uw sollicitatie. Wanneer er een dienstverband tot stand komt, worden 
daarnaast ook de volgende gegevens verwerkt: BSN, kopie van uw identiteitsbewijs, eventueel een 
kopie van uw tewerkstellingsvergunning, uw bankrekeningnummer en overige gegevens die van 
belang zijn voor een adequate personeels- en salarisadministratie.  

Daarnaast wijzen wij erop dat een onderdeel van de sollicitatieprocedure een screening van uw 
profielen op sociale media is. 

  



 

Grondslag 

De grondslagen voor de verwerking van de gegevens van sollicitanten zijn de volgende: 

- De verwerking is noodzakelijk om uw belangen te beschermen; 
- De verwerking behartigt het gerechtvaardigde belang voor Van Vugt Kruiden, welke uw 

belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden tot bescherming van uw 
persoonsgegevens niet schaadt 

- De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst 
waarbij u partij bent (enkel bij het tot stand komen van een dienstverband); 

- De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen 
die rusten op Van Vugt Kruiden (enkel bij het tot stand komen van een dienstverband). 

Bewaartermijn 

Van Vugt Kruiden bewaart de verkregen gegevens niet langer dan noodzakelijk. Voor de verwerkte 
gegevens van sollicitanten is de bewaartermijn één jaar. Voor de verwerkte gegevens van sollicitanten 
waarmee een dienstverband tot stand is gekomen, is de bewaartermijn zeven jaar na het eindigen van 
het dienstverband, tenzij specifieke wetgeving een langere bewaartermijn verplicht. Uiteraard kunt u 
ieder moment een verzoek indienen tot verwijdering van uw gegevens. De procedure hieromtrent 
vindt u terug onder ‘uw rechten’. 

Beveiliging en maatregelen 

Van Vugt Kruiden heeft interne procedures en richtlijnen gericht op de bescherming van uw gegevens 
en om misbruik, verlies, openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Daarnaast heeft 
zij een aantal technische maatregelen genomen om een zogenoemd datalek te voorkomen. Bij 
verdenking van een risico op misbruik, verlies, openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging van 
persoonsgegevens of een datalek, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via 
info@vanvugtkruiden.nl.  

Uw rechten 

In het kader van de AVG heeft u een aantal belangrijke rechten op het gebied van privacy welke Van 
Vugt Kruiden graag voor u waarborgt. U kunt zich ten alle tijden beroepen op de rechten zoals 
hieronder opgenomen. Bij een verzoek in het kader van de onderstaande rechten is het wettelijk 
verplicht uw identiteit aan te tonen. Over elk binnengekomen verzoek zal Van Vugt binnen één maand 
na ontvangst een beslissing nemen. Voor het behandelen van een verzoek worden in beginsel geen 
kosten in rekening gebracht maar Van Vugt Kruiden behoud zich het recht voor om de kosten gemoeid 
met de behandeling van uw verzoek bij u in rekening te brengen. 

- Het recht om de verwerkte gegevens op ieder moment op te vragen; 
- Het recht op inzage in uw gegevens; 
- Het recht op rectificatie of aanvulling van uw gegevens; 
- Het recht op herziening van een beslissing van Van Vugt Kruiden op basis van 

geautomatiseerde besluitvorming en/ of profilering; 
- Het recht op bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

  



 

- Het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens op basis van één van de volgende 
mogelijkheden: 

o De gegevens zijn onjuist; 
o De verwerking van de gegevens is onrechtmatig; 
o De verzamelde gegevens zijn niet (meer) nodig; 
o U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens. 

- Het recht om verwijdering van uw gegevens te verzoeken op grond van één van de volgende 
mogelijkheden: 

o De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld 
en/ of verwerkt; 

o U trekt uw verleende toestemming, welke de grondslag voor de verwerking was, in; 
o U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; 
o Uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt; 
o Het verstrijken van de bewaartermijn; 
o U bent jonger dan zestien jaar en uw persoonsgegevens zijn automatisch verwerkt 

en/of verzameld door middel van het bezoek aan de website. 

Contactgegevens 

Voor aanvullende informatie, vragen of het indienen van een verzoek op basis van uw rechten 
conform de AVG, kunt u ons via onderstaande gegevens bereiken. 

Van Vugt Kruiden B.V. 
Hoogzandweg 16 
2988 DA Ridderkerk 
 
+31 180 62 56 60 
info@vanvugtkruiden.nl 
 

 


