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Plaza Foods BV, gevestigd op Oostkanaaldijk 110, te Nijmegen, hecht veel belang aan uw privacy. 
Gegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons dan ook zorgvuldig behandeld en verwerkt. 
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze klanten, leveranciers, sollicitanten* en overige 
relaties. Op onze medewerkers is deze verklaring niet van toepassing, voor hen is een aparte 
verklaring is opgesteld, die voor hen is in te zien bij de HR afdeling. Mocht u na het lezen van deze 
privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u daarover contact met de directie opnemen. De 
contactgegevens treft u onderaan deze verklaring.  
 
Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?  
Plaza Foods verwerkt uw persoonsgegevens om een aantal redenen, o.a. om: 

• contact met u te kunnen opnemen en onderhouden; 

• communicatie en processen gemakkelijker te laten verlopen; 

• facturatie mogelijk te maken; 

• de beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen; 
 

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van u. 

 
Hoe beschermen wij persoonsgegevens? 
Plaza Foods neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en 
ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan. 
Dat doen we o.a. door te zorgen dat onze gebouwen niet toegankelijk zijn voor onbevoegden,  
onze automatiseringssystemen goed te beveiligen tegen aanvallen van buiten en tegen 
datalekken. Binnen Plaza Foods zijn afspraken gemaakt over welke medewerkers welke gegevens 
mogen gebruiken en voor welk doel. 
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Plaza Foods verwerkt diverse persoonsgegevens, per gebruikers categorie wordt een onderscheid 
gemaakt welke gegevens verwerkt worden. Voorbeelden van verwerkte persoonsgegevens zijn: 

• bedrijfsnaam; 

• naam; 

• geboortedatum; 

• correspondentieadres; 

• e-mailadres; 

• (mobiele) telefoon- en faxnummer; 

• bankrekeningnummer en betaalhistorie; 
 
Mogen wij zomaar uw persoonsgegevens verwerken? 
Wij verwerken enkel persoonsgegevens voor zover dat is toegestaan. Zo verwerken wij uw 
persoonsgegevens alleen wanneer: 

• u daar toestemming voor heeft gegeven; 

• dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;  
 
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Veel van uw 
persoonsgegevens verwijderen wij op het moment dat onze samenwerking stopt. Sommige 
administratieve gegevens, zoals financieel administratie gegevens, bewaren wij gedurende een bij 
wet voorgeschreven periode van 7 jaar.  
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Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 
Soms geven wij (een deel van) uw persoonsgegevens door aan derden. Zo kan het bijvoorbeeld 
voorkomen dat wij andere deskundigen inschakelen, zoals de Belastingdienst, of een accountant. 
Dit doen wij enkel met uw toestemming en wij verstrekken hen enkel die persoonsgegevens die 
nodig zijn voor het uitoefenen van hun functie. 
 
Wat doen we bij een datalek? 
Voorbeelden van datalekken zijn: 

• een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens 

• een gestolen laptop, indien daar mogelijk persoonsgegevens op zijn opgeslagen 

• een inbraak in een databestand door een hacker 

• een besmetting van een computer met malware 
Plaza Foods heeft een datalek procedure waarin dit uitvoering behandeld wordt en is verkrijgbaar 
op aanvraag. 
 
Welke rechten hebt u? 
In verband met het feit dat wij persoonsgegevens van u verwerken, hebt u diverse rechten. Zo 
heeft u bijvoorbeeld het recht om, wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van uw 
toestemming, uw toestemming in te trekken. Ook hebt u het recht ons bepaalde verzoeken te 
doen. Zo kunt u ons verzoeken u uw persoonsgegevens in te laten zien, deze te corrigeren, te 
verwijderen, of deze aan u over te dragen. U kunt bovendien bezwaar maken tegen het feit dat wij 
uw gegevens verwerken. Wanneer u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u daarover contact met 
de directie opnemen.  
 
Onze contactgegevens 
Plaza Foods BV 
Tav de directie 
Oostkanaaldijk 110 
Nijmegen   
info@plazafoods.com 
024-7470012 
 
*Sollicitanten 
Wanneer u bij ons solliciteert verwerken wij, naast uw contactgegevens, gegevens omtrent uw 
motivatie en opleidings- en arbeidsverleden. Wij gebruiken deze informatie bij het selecteren van 
een geschikte kandidaat voor onze vacatures. De betreffende persoonsgegevens verzamelen wij 
via persoonlijke contacten met u en via andere bronnen welke u aan ons ter beschikking stelt, 
zoals een door u aan ons gezonden cv en sollicitatiebrief. Wij verwijderen uw gegevens 4 weken 
nadat de sollicitatieprocedure is afgerond, tenzij u ons toestemming geeft uw gegevens langer te 
bewaren. Gegevens welke wij ontvangen in het kader van een open sollicitatie verwijderen wij na 
één jaar. 
 
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangevuld of gewijzigd. Wij raden iedereen waarop 
deze verklaring betrekking heeft dan ook aan onze website periodiek te bezoeken. In de header 
van dit schrijven staat het versienummer en uitgiftedatum vermeld. 


