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PRIVACYVERKLARING  

Kwekerij Mariënoord BV (KvK 807182771) te Honselersdijk 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere 

opdrachtnemers 
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen 

en gebruiken, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te 

voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of 

diensten inkopen. 

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen 

toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient 

te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen 

factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de 

overeenkomst. 

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens 

eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat 

nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst 

wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te 

kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen 

communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende 

persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde 

werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

Verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens van zakelijke relaties 

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen 

en gebruiken, omdat u hier toestemming voor heeft gegeven dan wel omdat dit noodzakelijk is 

voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Wij verwerken de volgende gegevens: 

naam, adres en contactgegevens. 

Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen 

voor doeleinden die in het belang zijn van onze onderneming. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het 

bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het 

onderhouden van ons netwerk. 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende 

persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde 

doeleinden geen uitvoering kunnen geven. De gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk 

is toegestaan. 
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Doorgifte aan derden 

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw 

persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan 

ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Deze gegevens worden waar 

mogelijk geanonimiseerd. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende 

opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. 

Bewaarperiode persoonsgegevens 

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij 

uw gegevens uiterlijk 1 jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u 

hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens 

uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of 

wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van 7 jaar na het einde van 

het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van 7 jaar komt 

overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de 

Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. 

Voor persoonsgegevens van zakelijke relaties verwijderen wij de persoonsgegeven uiterlijk 1 jaar 

na het laatste contactmoment. 

Uw rechten 

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe 

aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het 

wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te 

wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken 

tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of 

overdracht van die gegevens aan een ander. 

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot de heer Harry van der Knaap 

via harry@marienoord.nl of via +31 (0)174630068. Ook met vragen of voor meer informatie 

over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons 

opnemen. U kunt van ons binnen 3 werkdagen een reactie terugverwachten. 
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PRIVACYVERKLARING WEBSITE EN 
ANALYTICS 

Kwekerij Mariënoord BV (KvK. 807182771) 

Verzamelen en gebruik van informatie via onze websites 

Wanneer u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden 

door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld d.m.v. Google Analytics. Ook kunnen we 

informatie verzamelen indien u het contact formulier invult op onze website. Binnen Mariënoord 

BV behandelen de desbetreffende personen die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van 

deze contactformulier de vraag of opmerking. Deze mailbox is alleen toegankelijk voor mensen 

binnen Mariënoord BV en we gebruiken authenticatie in twee stappen om bij de gegevens te 
komen. 

 

De gegevens worden enkel gebruikt voor het beantwoorden van vragen of van een contactverzoek. 
Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip en het IP-adres opgeslagen. Het tijdstip is nodig 
om te bepalen wanneer en bezoeker een vraag of aanvraag heeft doorgegeven, zodat er indien nodig 
binnen het behandeltermijn van drie werkdagen reageert wordt. 

Analyseren van websitegebruik door middel van cookies via Google Analytics 

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van Google Analytics. Deze statistieken 
bevatten geen persoons- of demografische gegevens. De gegevens die worden verzameld is de 
bezoekfrequentie en kunnen geografisch (alleen op landen niveau) uitgesplitst worden. Mariënoord 
BV heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De 
optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is 
uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag 
van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. De 
gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. 
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PRIVACYVERKLARING 
PERSONEELSADMINISTRATIE 

Kwekerij Mariënoord BV ( KvK. 807182771) 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van sollicitanten, 

uitzendkrachten/payroll-werknemers, stagiaires en werknemers. 

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen 

en gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure of om een 

(eventuele) arbeidsovereenkomst / stageovereenkomst / uitzendovereenkomst te sluiten en uit te 

voeren. Daarnaast zijn bepaalde persoonsgegevens nodig voor de nakoming en uitvoering van 

bepalingen uit de voor ons geldende CAO. Ook verzamelen en gebruiken wij uw 

persoonsgegevens om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Deze wettelijke 

verplichtingen hebben bijvoorbeeld te maken met de vaststelling en verschuldigdheid van 

belastingen en premies voor werknemers. 

Gelet op deze noodzaak bent u verplicht om de hiervoor benodigde persoonsgegevens aan ons te 

verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan kunnen wij mogelijk 

geen sollicitatieprocedure met u doorlopen, een (eventuele) arbeidsovereenkomst / 

stageovereenkomst / uitzendovereenkomst met u aangaan en uitvoeren of aan onze wettelijke 

verplichtingen voldoen. 

Bent u (payroll-)werknemer of stagiair, dan gebruiken wij uw gegevens voor het opstellen, 

uitvoeren en beëindigen van de arbeids- of stageovereenkomst of de arbeidsrelatie. Hieronder 

wordt onder meer verstaan:  

a) de behandeling van personeelszaken;  

b) het vaststellen en uitbetalen van het salaris, vergoedingen en andere geldbedragen;  

c) en het vaststellen en betalen van eventuele belastingen, premies en andere fiscale 

verplichtingen ten behoeve van u als werknemer of stagiair. 

Bent u een sollicitant, dan gebruiken wij uw gegevens om met u te kunnen communiceren over 

het verloop van de sollicitatieprocedure, de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die 

vacant is of kan komen en de eventuele afhandeling van de door u gemaakte onkosten. 

Bent u een uitzendkracht, dan zullen wij de gegevens die wij verkrijgen van het uitzendbureau 

gebruiken voor de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen 

en voor de uitvoering van de uitzendovereenkomst. 

Doorgifte aan derden 

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Deze andere partijen 

kunnen overheidsorganen zijn, maar ook partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren 

of partijen aan wie wij verplicht zijn gegevens te verstrekken in verband met de (uitvoering van 

de) arbeidsovereenkomst. Het gaat om de volgende partijen:  

 de Belastingdienst;  

 het UWV;  

 onze arbodienst/bedrijfsarts;  

 de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;  

 het Pensioenfonds;  
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 de leasemaatschappij;  

 de verzuimverzekeraar;  

 onze accountant/boekhouder/salarisadministrateur;  

 het/de reisbureau, hotel, vliegtuigmaatschappij;  

 ambassade, visumbureau inzake het verkrijgen van een visum. 

Soms zal het verstrekken van uw gegevens aan een ander noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen 

aan de wet, zoals het geval is bij doorgifte aan de Belastingdienst, het UWV, de 

arbodienst/bedrijfsarts, het (verplicht gestelde) Pensioenfonds en de Inspectie voor Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid. 

In andere gevallen is de doorgifte noodzakelijk om de (arbeids)overeenkomst met u te kunnen 

uitvoeren, zoals bij doorgifte aan de leasemaatschappij of ambassade. Bij verstrekking van uw 

gegevens aan onze verzuimverzekeraar hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk dat wij 

daardoor aanspraak kunnen maken op een verzekeringsuitkering. 

Daarnaast zijn er partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren, zoals de accountant / 

boekhouder / salarisadministrateur. Bij deze doorgifte van uw gegevens hebben wij een 

gerechtvaardigd belang. Deze werkzaamheden zijn uitbesteed vanwege (onder meer) de kennis en 

expertise die onze accountant / boekhouder / salarisadministrateur bezit. Om de 

(arbeids)overeenkomst met u uit te voeren, heeft de accountant / boekhouder / 

salarisadministrateur uw persoonsgegevens nodig. 

Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze 

personeels- en loonadministratie, waar uw persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Uw 

persoonsgegevens worden om die reden aan onze serverprovider verstrekt. Daarnaast maken wij 

gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere 

bestanden. Wij hebben bij deze twee doorgiften een gerechtvaardigd belang, omdat wij gegevens 

digitaal willen opslaan en verwerken en uitbesteding hiervan verschillende voordelen heeft. 

Bewaarperiode persoonsgegevens 

Wij zullen uw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure 

verwijderen, tenzij u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor een periode van 

maximaal 1 jaar te bewaren. 

De persoonsgegevens uit de salarisadministratie die fiscaal van belang zijn zullen wij bewaren 

gedurende een periode van 7 jaar nadat u uit dienst bent getreden. Deze bewaartermijn hangt 

samen met een voor ons geldende wettelijke verplichting. Loonbelastingverklaringen en een kopie 

van uw identiteitsbewijs zullen wij 5 jaar na het einde van uw dienstverband bewaren. Ook deze 

bewaartermijn hangt samen met een voor ons geldende wettelijke verplichting. 

Voor andere gegevens uit de personeels- of loonadministratie hanteren wij een bewaartermijn van 

uiterlijk 2 jaar nadat uw dienstverband is beëindigd, tenzij blijkt dat bepaalde persoonsgegevens 

voor ons noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke (bewaar)plicht of als sprake is van 

een arbeidsconflict of rechtszaak. Bij 'andere gegevens uit de personeels- of loonadministratie' 

moet u bijvoorbeeld denken aan arbeidsovereenkomsten, verslagen van beoordelings- en 

functioneringsgesprekken, correspondentie over benoeming, promotie, degradatie en ontslag, 

getuigschriften en administratieve verzuimgegevens. 

Uw rechten 
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U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe 

aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het 

wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te 

wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken 

tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Vindt u dat wij onjuist omgaan met uw 

persoonsgegevens dan kunt u hierover een klacht indienen bij de organisatie die toezicht houdt op 

de privacyregels, de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging 

van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. 

U kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden uitoefenen. Hebben wij 

uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om de wet na te leven, dan kunt u geen bezwaar maken 

of verzoeken om wissing. 

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot de heer Harry van der Knaap 

via harry@marienoord.nl of via +31 174630068. Ook met vragen of voor meer informatie 

over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons 

opnemen.    

 


