
 

 

 

Informatieclausule bij de wervingsadvertentie 

Volgens art. 13 par. 1-2 VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/ 46/EG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) informeren wij dat: 

 

I De beheerder van uw persoonsgegevens is: 

Visscher-Caravelle, Sisalstraat 85, 8281 JK Genemuiden, Nederland 

 Om contact met ons op te nemen over de bescherming van persoonsgegevens: 

– e-mail adres: info@visscher-caravelle.nl 

– per brief: PO-Box 20, 8280 AA, Genemuiden, Nederland 

– telefoon: 038-3855015 

 

II Doeleinden en grondbeginselen van de verwerking: 

1. Uw persoonsgegevens binnen de reikwijdte zoals aangegeven in de bepalingen van 
de arbeidswetgeving zullen worden verwerkt om de huidige wervingsprocedure uit te 
voeren (Artikel 6 (1) (b) van de AVG), terwijl andere gegevens, waaronder 
contactgegevens, op de basis van toestemming (Artikel 6 (1) (b) van de AVG). 1 brief 
a van de AVG), die op elk moment kan worden ingetrokken. 

2. De beheerder zal uw persoonsgegevens verwerken, ook bij latere werving van 
werknemers, als u uw toestemming geeft (artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG), die op 
elk moment kan worden ingetrokken. 

3. Indien de documenten de gegevens bevatten bedoeld in art. 9 lid 1 van de AVG, heeft 
u uw toestemming nodig om ze te verwerken (Artikel 9, lid 2 (a) van de AVG), die op 
elk moment kan worden ingetrokken. 

 

III Rechten van betrokkenen 

In overeenstemming met de AVG heeft u het recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens 

te vragen en een kopie ervan te ontvangen, het recht om rectificatie (correctie), verwijdering 

of beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen en om uw 

persoonlijke gegevens over te dragen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de  



 

 

 

 

verwerking van gegevens die worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 punt f van de AVG, 

hierboven vermeld in punt II 

Bovenstaande verzoeken kunnen worden gestuurd naar de adressen vermeld in punt I. 

Bovendien heeft u conform de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de Global HR 

Manager van de Visscher-Caravelle Automotive Group. 

 

IV Bewaartermijn gegevens 

1. in het kader aangegeven in de punten II.1, II.2 en II.3, worden uw gegevens bewaard 

voor de tijd die nodig is om deze werving uit te voeren, 

2. in de in punt II.4 aangegeven reikwijdte worden uw gegevens opgeslagen voor de 

verjaringstermijn van vorderingen die voortvloeien uit wettelijke bepalingen, evenals 

voor een periode waarin de regelgeving ons verplicht om gegevens op te slaan 

 

V Geautomatiseerde besluitvorming 

Houd er rekening mee dat we geen geautomatiseerde beslissingen nemen, ook niet in 

de vorm van profilering. 

 

VI Toestemming en informatie over de mogelijkheid om toestemming in te trekken 

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van 

persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan 

de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking op basis van uw toestemming is 

uitgevoerd. Een verklaring over het intrekken van de toestemming voor de verwerking van 

persoonsgegevens kan worden gestuurd naar de adressen vermeld in punt I. 


