
Privacyverklaring 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Zuijdher verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of 

omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die 

wij verwerken, per groep omschreven. 

Sollicitant 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze 

website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

Jouw gegevens kunnen we ook verkregen hebben vanuit diverse vacaturessites. 

Medewerkers 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze 

website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

• BSN 

• Bankrekeningnummer 

Klanten/relaties 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Bankrekeningnummer 



Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Zuijdher verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 

online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 

worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op 

via info@zuijdher.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

Waarom we gegevens nodig hebben 

Zuijdher verwerkt jouw persoonsgegevens om je de mogelijkheid te bieden een account aan te 

maken. 

Medewerkers 

Werk je voor Zuijdher, dan hebben we je gegevens nodig voor het tot stand komen en onderhouden 

van de arbeidsrelatie, voor de tewerkstelling bij derden, voor het uitbetalen van het salaris en om 

andere (wettelijke) verplichtingen na te komen. 

Klanten 

Bent u klant Zuijdher, dan hebben we uw gegevens nodig voor het onderhouden van een zakelijke 

relatie; het gebruik maken van onze dienstverlening en het tot stand brengen, onderhouden en 

uitvoeren van de overeenkomst tussen Zuijdher en klant. Het verstrekken van informatie of het doen 

van aanbiedingen van onze dienstverlening. 

Hoe lang we gegevens bewaren 

Zuijdher zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen 

Zuijdher verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze 

overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf 

doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je 

andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek 

naar info@zuijdher.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen 

wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je 

pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 

paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Zuijdher 

zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Je kunt ons 

ook bereiken via: 

Website: www.zuijdher.nl  

mailto:info@zuijdher.nl
mailto:info@zuijdher.nl
http://www.zuijdher.nl/


Telefoonnummer: 088- 033 2990 

Bedrijfsadres: Kranestraat 33, 5961 GX, Horst 

Beveiliging 

Zuijdher neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

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

tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 

zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op 088- 033 2990 of via info@zuijdher.nl. 

In kaart brengen websitebezoek 

Zuijdher gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk 

ken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website 

wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 

noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor 

dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook 

kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je 

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle 

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Bezoekersstatistieken 

Deze site gebruikt Google Analytics voor het verzamelen van anonieme bezoekersstatistieken, onder 

de volgende condities: 

• De site gebruikt Google Analytics-cookies 

• Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten 

• Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google 

• Er worden geen gegevens gedeeld met andere personen/afdelingen binnen Google 

• Er worden geen andere Google-diensten gebruikt in combinatie met de Google Analytics-

cookies 

Wij bieden een opt-out mogelijkheid voor Google Analytics wanneer je onze website voor het eerst 

bezoekt of via de cookietoestemming (zie de sectie 

Cookieverklaring: https://www.zuijdher.nl/media/4gln0us3/cookie-verklaring-zuijdher.pdf). 
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