
PRIVACYVERKLARING 

GROUP A B.V., gevestigd aan Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam, is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

 

Contactgegevens:  

GROUP A B.V., Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam (bezoekadres), telefoonnummer 010-2440193 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:  

GROUP A B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 

omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij verwerken: 

− (Zakelijke) NAW gegevens 

− Voor- en achternaam 

− Telefoonnummer 

− E-mailadres 

− Functie 

− Geslacht 

− Financiële gegevens (van onze crediteuren en debiteuren) 

 

GROUP A B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Zakelijke relaties: 

Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze 

onze producten en diensten te leveren. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de 

hieronder genoemde doeleinden: 

− om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening; 

− om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden; 

− om facturen te kunnen sturen en betalingen te administreren; 

− om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten (bijvoorbeeld via 

e-mail en uitnodigingen voor evenementen). 

Sollicitaties: 

Om te besluiten over het al dan niet aannemen van een sollicitant of om een sollicitatiebrief te 

beantwoorden verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

− Voor- en achternaam 

− E-mailadres 

− Woonplaats 

− Geslacht 

− Geboortedatum (indien verstrekt) 



Indien de sollicitant de functie niet heeft gekregen, worden zijn gegevens uiterlijk 4 weken na het 

einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien de sollicitant hiervoor toestemming geeft 

kunnen zijn gegevens langer worden bewaard voor het geval er een andere functie vrijkomt. Hiervoor 

hanteren wij een periode van 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming:  

GROUP A B.V. neemt niet besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 

genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 

medewerker van GROUP A B.V.) tussen zit.  

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:  

GROUP A B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden:  

GROUP A B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan andere 

partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan 

een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij 

een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 

van uw gegevens. GROUP A B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies, Google Analytics of vergelijkbare technieken die wij gebruiken: 

De website van GROUP A B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze cookies worden 

door de dienst Google Analytics gebruikt om de statistieken bij te houden van onze website. Dit 

wordt gedaan door het bedrijf Google. Lees hier meer over het privacybeleid van Google. 

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. 

De statistieken laten het bezoek- en klikgedrag op de website zien. Hiermee optimaliseren wij de 

informatie die op de site te zien is. Deze gegevens worden door GROUP A B.V. niet aan derden 

verstrekt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 

cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 

instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Op onze website gebruiken we onderdelen (video's) van YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San 

Bruno, CA, VS, een bedrijf dat eigendom is van Google. Daarom gebruiken we de optie ' - verbeterde 

gegevensbeschermingsmodus -' van YouTube. Als u een pagina weergeeft met een geïntegreerde 

video, dan wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-server en verschijnt de content op de 

website, via communicatie met uw browser. Volgens de informatie die geleverd wordt door YouTube 

in 'verbeterde gegevensbeschermingsmodus' worden gegevens alleen overgedragen naar de server 

van YouTube, en in het bijzonder welke van onze websites u bekeken heeft, als u de video bekijkt. Als 

u op hetzelfde moment bent ingelogd bij YouTube, dan wordt deze informatie gekoppeld aan uw 

YouTube-account. U kunt dit voorkomen door bij uw account uit te loggen voor u onze website 

bezoekt. Voor meer informatie over gegevensbescherming door YouTube verwijzen we u naar het 

privacybeleid van YouTube dat door Google wordt geleverd.  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 



bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GROUP A B.V. en heeft u het 

recht op gegevensoverdraagbaarheid.  

 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u 

beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U 

kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens 

of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 

persoonsgegevens sturen naar mail@groupa.nl.  

GROUP A 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 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:  

GROUP A B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 

van misbruik, neem dan contact op met ons op via mail@groupa.nl. 


