
Privacyverklaring 

Inleiding 

Vitron Tilburg BV, gevestigd aan de Rheastraat 14, 5047 TL Tilburg, is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring. 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Vitron verwerkt en voor welke 

doeleinden.  

Contactgevens:  

Vitron Tilburg BV 

Rheastraat 14 

5047 TL Tilburg 

Telefoonnummer: 013-5712334 

Emailadres: info@vitron.nl 

Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot info@vitron.nl 

 

Persoonsgegevens 

Vitron verwerkt gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan 

ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende soorten persoonsgegevens die 

wij verwerken: 

 

Voor- en achternaam 

Geslacht 

Geboortedatum 

Adresgegevens 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Nationaliteit 

Burgelijke staat 

BSN  

Bankgegevens 

Motivatiebrieven 

Informatie over gevolgde opleidingen 

Gezondheidstoestand 

Arbeidsgeschiedenis  

Pasfoto 

 

Bovenstaande gegevens kunnen wij verzamelen en verwerken voor bijvoorbeeld:  

- Sollicitaties. Wij bewaren de gegevens 4 weken en indien u toestemming geeft kunnen wij ze 

langer bewaren zodat we in de toekomst wederom contact met u kunnen opnemen. De 

persoonsgegevens zijn relevant voor het sollicitatieproces. 

- Werknemers (wij verzamelen de gegevens in het kader van de arbeidsovereenkomst en op 

basis van wettelijke grondslagen). 

- Social media. Vitron heeft een facebookpagina en is actief op LinkedIn. Wij kunnen uw 

gegevens gebruiken wanneer u deze apps gebruikt.  

- Webiste. Wij kunnen uw gegevens bewaren als u het contactformulier heeft ingevuld. 
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Overige doelen waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt: 

- Afhandelen van uw betaling 

- Verzenden van nieuwsbrieven 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienverlening te kunnen uitvoeren 

 

Bewaartermijn 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw gegevens worden verzameld.. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw 

persoonsgegevens verwijderen. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, 

tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. 

Ontvangers 

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Vitron, 

behalve in een van de volgende omstandigheden. 

Met uw toestemming 

Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De 

toestemming geldt alleen indien duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft. 

Voor externe verwerking 

We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, 

op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende 

vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze 

IT-leveranciers en beheerders van onze software-oplossingen.  

Om juridische redenen 

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens 

noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke 

procedures of verzoeken van overheidsinstanties. 

Wettelijke verplichting 

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. 

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons 

opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de 

Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te 

heffen. 

Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU 

Vitron geeft uw persoonsgegevens niet uit buiten de EU. 

 



Cookies 

Vitron maakt gebruik van cookies. Het betreft technische en functionele cookies. 

 

Cookies blokkeren en verwijderen 

Het is mogelijk om cookies te beperken of te blokkeren of zelfs om cookies te wissen die al op uw 

apparaat zijn geplaatst. Als u dat doet, is het mogelijk dat u geen toegang meer krijgt tot bepaalde 

delen van onze website en dat wij ervan uitgaan dat u ons nog nooit hebt bezocht. In dat geval zullen 

wij de Cookiemelding opnieuw tonen en vragen om uw toestemming voor het plaatsen van cookies. 

U kunt cookies ook beperken of blokkeren door de instellingen van uw browser aan te passen. 

Raadpleeg de specifieke informatie in de helpsectie van uw browser om te vernemen hoe u de 

instellingen voor cookies kunt beheren. 

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 toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van persoonsgegevensdoor Vitron en heeft u het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend 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: info@vitron.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRS (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN nummer 

zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. WE reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, 

op uw verzoek. Vitron 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 

Vitron neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

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

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 info@vitron.nl 

 

Overige 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.  

De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd. 
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