
Dit privacy beleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van Van Osch Snacks 

B.V. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, 

vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. Om te voldoen aan 

de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen wij dit document continu blijven herzien en 

aanpassen. 

Van Osch Snacks B.V. produceert gehaktproducten van uitstekende kwaliteit, gemaakt van 

natuurlijke grondstoffen. Om onze organisatie en onze diensten volledig en compleet te laten 

functioneren  verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten, mogelijke klanten ofwel 

prospecten, medewerkers en leveranciers. Hieronder staat een lijst met gegevens die wij, afhankelijk 

van de relatie, verwerken: 

1. Persoonsgegevens 

Van Osch Snacks B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 

en/ of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens 

die wij verwerken: 

✓NAW-gegevens 

✓Telefoonnummer(s) 

✓Bedrijfsgegevens 

✓Curriculum Vitae en/of motivatiebrief 

✓E-mailadres 

✓Functie 

✓Geboortedatum 

✓Geslacht 

✓IBAN nummer 

✓Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch 

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken en houden ons daarbij aan de 

toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). Dit betekent onder andere dat Van Osch Snacks B.V.:  

Op heldere en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de 

persoonsgegevens worden verwerkt. 

Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert 

op één van de in de AVG genoemde grondslagen. 

Passende beveiligingsmaatregelen treft om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en 

diefstal. 

U informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Van Osch Snacks 

B.V. worden verwerkt 



2. Delen van persoonsgegevens met derden 

Van Osch Snacks B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit 

nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een 

overeenkomst) voor dat gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij 

hierin overeen dat gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Van Osch Snacks B.V. 

blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

3. Gegevens van personen via informatieverzoeken 

Indien iemand een bezoek brengt aan onze website, ons belt of ons e-mailt kunnen daarbij 

persoonsgegevens van die persoon worden verwerkt: 

✓NAW-gegevens 

✓Telefoonnummer(s) 

✓Bedrijfsgegevens 

✓E-mailadres 

✓Functie 

✓Geslacht 

 

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Van Osch Snacks B.V. verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

✓U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

✓U te informeren over (eventuele) wijzigingen betreffende onze producten 

✓Om goederen bij u af te leveren 

✓Het uitvoeren van een debiteurenadministratie 

✓Van Osch Snacks B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals  

     gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte etc.  

 

4.1 Grondslag 

Indien een persoon ons een vraag stelt of bepaalde informatie wil heeft Van Osch Snacks B.V. een 

gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van 

deze gegevens is noodzakelijk voor de goede afhandeling van het verzoek. 

 

 



4.2 Bewaartermijn 

Van Osch Snacks B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waardoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen 

voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Sollicitatieprocedure    max. 4 weken  Vrijstellingsbesluit WBP  

Beveiligingscamera’s    max. 4 weken  Vrijstellingsbesluit WBP  

Bezoekersregistratie    max. 6 maanden Vrijstellingsbesluit WBP  

Klantcontactmanagement   n.t.b.   Zelf vaststellen  

Debiteuren- en crediteurenadministratie min. 7 jaar  Wet op de Rijksbelastingen 

 

5. Gegevens van leveranciers van goederen en diensten aan Van Osch Snacks B.V. 

Indien Van Osch Snacks B.V. een zakelijke relatie aangaat met een leverancier worden daarbij 

persoonsgegevens verwerkt: 

✓NAW-gegevens 

✓Telefoonnummer(s) 

✓Bedrijfsgegevens 

✓E-mailadres 

✓Contactpersoon 

✓Functie 

✓Geslacht 

✓IBAN nummer 

 

5.1 Doeleinden 

Van Osch Snacks B.V. verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

✓Het verwerken van facturen 

✓Het uitvoeren van een crediteurenadministratie 

✓U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

✓Het uitvoeren/ waarborgen van het kwaliteitssysteem 

✓Van Osch Snacks B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals  

     gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte etc. 

 

 

 



5.2 Grondslag 

Van Osch Snacks B.V. verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om 

overeenkomsten met leveranciers te kunnen uitvoeren. 

5.3 Bewaartermijn 

De persoonsgegevens of gegevensdragers waarop persoonsgegevens staan, die noodzakelijk zijn om 

aan onze administratieplicht te voldoen, bewaren wij gedurende de wettelijke bewaartermijn. 

Overige persoonsgegevens zullen worden verwijderd na beëindiging van de relatie met onze 

leveranciers. 

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Van Osch Snacks 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 +31 (0) 418 - 54 03 28 of 

info@vanosch-bv.nl  

7. Inzage en wijzigen van uw gegevens 

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 Van Osch Snacks 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. 

Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via +31 (0) 418- 54 03 28 of per mail naar info@vanosch-bv.nl 

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage u adequaat te 

identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de 

kopie uw BSN en uw pasfoto af te schermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, 

op uw verzoek. 

Van Osch Snacks 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 

8. Cookies 

Van Osch Snacks B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
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9. Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om te voldoen aan de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Persoonsgegevens 

gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om 

deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van deze wijzigingen. 

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat tijdens 

kantooruren telefonisch via +31 (0) 418- 54 03 28 of per mail naar info@vanosch-bv.nl 

Inwerkingtreding 

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018 
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