Privacyverklaring
Wie zijn wij? Wij zijn Bloemenhandel W.K. Heyl jr. B.V.. Wij zijn de
verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van gegevens die in
deze privacyverklaring wordt beschreven. Onze contactgegevens zijn:
Bloemenhandel W.K. Heyl jr. B.V.
Jupiter 151
2675 LV Honselersdijk
Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons per e-mail bereiken op
allgemein@heyl.nl.
Bloemenhandel W.K. Heyl jr. B.V. gaat zorgvuldig om met uw privacy en werkt volgens
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij behandelen
persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend voor het doel waarvoor wij
ze verzamelen.
Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeelden van
persoonsgegevens zijn: een naam, een huisadres, een persoonlijk e-mailadres of een
Burgerservicenummer (BSN).
Vastleggen en verwerken van persoonsgegevens
Op www.heyl.nl leggen we persoonsgegevens vast voor 2 doeleinden.
1. Voor arbeidsbemiddeling voor openstaande vacatures. Jouw NAW-gegevens, uw
cv en uw motivatiebrief sturen we door naar de HR-medewerkers. Deze
persoonsgegevens worden standaard tot 3 maanden na de sluitingsdatum van de
vacature bewaard. Als de sollicitatie leidt tot een aanstelling worden de
persoonsgegevens bewaard. Bij een sollicitatie via het sollicitatieformulier op deze
website sturen we ook een e-mail met jouw NAW-gegevens, uw cv en motivatie
naar het e-mailadres van de vacaturehouder.
2. Voor het aanmaken van een zoekopdracht en inschrijven voor de vacaturemailing.
Op www.heyl.nl kunt u een zoekopdracht aanmaken om snel passende vacatures
te vinden. We slaan uw e-mailadres, voornaam en uw zoekcriteria op en
gebruiken deze om uw relevante vacatures te e-mailen. Voor de vacaturemailing
kunt u zich uitschrijven via de link ‘Uitschrijven’ onderaan de e-mails die u van
ons ontvangt.
We bieden u geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Uw persoonlijke gegevens
stellen we niet aan derden beschikbaar, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn
of er via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.
Als betrokkene heb uw het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging, en om vergeten te
worden. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Hiervoor en voor vragen
kun u contact opnemen met de afdeling personeelszaken personeelszaken@heyl.nl
Indien u vindt dat uw verzoek of vraag niet goed wordt opgepakt, kunt u contact
opnemen via allgemein@heyl.nl
Daarnaast kunt u op de (Werkenbij) website van Bloemenhandel W.K. Heyl jr. B.V. de
relevante privacy verklaring en contactpersonen terug vinden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) helpt de privacy van burgers
binnen de Europese Unie te beschermen. De AVG is onder andere van toepassing op
persoonsgegevens die verwerkt worden via websites van de overheid en de ministeries.
De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Clickgedrag
Op de website van www.heyl.nl worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden,
zoals de meeste bezochte pagina’s. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina’s te
optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan Bloemenhandel
W.K. Heyl jr. B.V. de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers
afstemmen. Het gedrag van individuele bezoekers wordt niet geregistreerd. Evenmin
maakt Bloemenhandel W.K. Heyl jr. B.V. gebruik van speciale software of cookies om de
identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Uw rechten
Wij zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw
persoonsgegevens:
• Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het
verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, om
inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens.
• Het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze
onjuist dan wel onvolledig zijn.
• Het recht om uw persoonsgegevens te laten te verwijderen of de verwerking van uw
persoonsgegevens te laten beperken.
• Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden.
• Het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien er sprake is dat de verwerking van uw
persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés plaatsvindt op grond van uw
toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.
Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indienen bij ons, dan kunt u
daarvoor een e-mail sturen naar allgemein@heyl.nl. We kunnen u om bewijs van uw
identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden. We streven ernaar om binnen de
daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren.
Wij wijzen u er ook op dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking
van uw gegevens bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat deze
verwerking inbreuk maakt op de privacyregelgeving. Voor Nederland is de Autoriteit
Persoonsgegevens aangewezen als de toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie
kunt u de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl raadplegen.

Automatische besluitvorming
Bij deze verwerking wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming
en profilering.

Wijzingen met betrekking tot deze privacyverklaring
We houden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen en
zullen u via de daarvoor geschikte communicatiekanalen op de hoogte stellen over
eventuele wijzigingen. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze
privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd. Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd
op: 1 Oktober 2018

