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Wouters Vleesverwerking & Toppers4Jobs verwerken persoonsgegevens, ook van jou als zakelijke 
relatie. Bijvoorbeeld omdat jij een contactpersoon van één van onze opdrachtgevers bent en wij 
arbeidskrachten aan jouw bedrijf ter beschikking stellen. Wij gaan zorgvuldig om met jouw 
persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring informeren wij jou graag waarom wij welke 
persoonsgegevens van jou verwerken en welke rechten jij hebt.  
 
① Wie zijn wij?  
Wouters Vleesverwerking & Toppers4Jobs 
Scheepsdiep 10 
8356 VJ Blokzijl 

☏ 0527 61 18 18 Ⓜ info@woutersvleesverwerking.nl Ⓜ info@toppers4jobs.eu  

 
② Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat jij als klant gebruik maakt van onze diensten, wij gebruik 
maken van jouw diensten als leverancier en/of omdat jij de persoonsgegevens zelf actief aan ons 
verstrekt. Hieronder geven wij een overzicht van de persoonsgegevens die wij van jou als klant of 
leverancier verwerken:  
 

 NAW-gegevens 
 Betaalgegevens 
 Contactgegevens (bijvoorbeeld 

telefoonnummers en e-mailadressen) 
 Jouw functie bij het bedrijf waarvoor jij werkt 

 Gegevens van het bedrijf waarvoor jij werkt 
of die jij vertegenwoordigt (bijvoorbeeld het 
inschrijfnummer van de Kamer van 
Koophandel en het BTW nummer) 

 
 

③ Met welk doel verwerken wij jouw persoonsgegevens?  
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen, afhankelijk van de dienst(en) die wij 
aan jou verlenen of de dienst(en) die wij bij jou afnemen:  
 

 Het kunnen uitoefenen van onze 
dienstverlening, waaronder begrepen 
werkzaamheden op het gebied van werving 
en selectie, bemiddeling, uitzending, 
detachering, payroll, salarisadministratie en 
personeelsmanagement  

 Het gebruik kunnen maken van jouw 
diensten als leverancier 

 Met jou te kunnen communiceren om onze 
dienstverlening uit te kunnen voeren  

 Jou informeren over wijzigingen van onze 
diensten 

 Het verwerken van betalingen  

 De overeenkomst met jou (of het bedrijf 
waarvoor jij werkt) te kunnen vastleggen, 
onderhouden en na te komen  

 
④ Op basis van welke wettelijke grondslag uit de AVG verwerken wij jouw persoonsgegevens? 
Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. Wij moeten daarvoor een zogeheten 
wettelijke grondslag hebben. De AVG geeft totaal 6 grondslagen waarop wij de verwerking van 
persoonsgegevens kunnen baseren. Wij verwerken jouw gegevens daarom op basis van de volgende 
grondslagen:  
 

 Ter uitvoering van een overeenkomst 
 Om te voldoen aan een wettelijke 

verplichtingen, bijvoorbeeld fiscale 
wetgeving 

 Op basis van jouw toestemming  

 Ter behartiging van een gerechtvaardigd 
belang, bijvoorbeeld een bedrijfsbelang ter 
waarborging van de continuïteit van onze 
onderneming

 
⑤ Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens? 
Wij streven ernaar jouw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor wij jouw persoonsgegevens verzamelen, tenzij wij op grond van een wettelijke 
bepaling verplicht zijn de gegevens langer te bewaren. Als hoofdregel hanteren wij een bewaarbeleid 
van 7 jaren na afloop van elk boekjaar.   
 

⑥ Delen wij persoonsgegevens met derden? 
Voor een goede uitoefening van onze dienstverlening kan het nodig zijn om jouw persoonsgegevens 
door te geven aan anderen. Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend 
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij 
indien nodig verwerkersovereenkomsten. Voorbeelden van partijen waaraan wij jou persoonsgegevens 
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kunnen verstrekken zijn de Belastingdienst, onze systeembeheerder, software leveranciers en 
administratiekantoor.  
 

⑦ Welke rechten heb jij als betrokkene?  
Als betrokkene heb jij recht op inzage, correctie en dataportabiliteit (gegevensoverdraging) van de 
gegevens die je bij ons hebt aangeleverd en/of door ons verwerkt zijn. Daarnaast heb jij het recht om 
ons te vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. In bepaalde gevallen kun je 
ook bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons of vragen om 
verwijdering (vergetelheid) van jouw persoonsgegevens. Verwijdering van jouw gegevens is niet 
mogelijk indien de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is om een wettelijke 
verplichting uit te voeren, bijvoorbeeld als er een wettelijke bewaartermijn van toepassing is.  
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, beperking of bezwaar 
over de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@woutersvleesverwerking.nl of 
info@toppers4jobs.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen 
wij jou vragen om een kopie van je identiteitsbewijs met 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. We 
reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Zodra wij jouw 
verzoek hebben afgerond, zullen wij een eventueel ontvangen kopie van jouw identiteitsbewijs 
verwijderen. 
 
Wij willen jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  
 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap 
 
⑧ Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?  
Wij spannen ons in om de meest passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om 
jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, diefstal, verlies 
of misbruik van jouw persoonsgegevens. Als jij het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 
info@woutersvleesverwerking.nl of info@toppers4jobs.eu. 
 
⑨ Wijzigingen in de privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele versie is te allen tijde in 
te zien op onze website. Wij adviseren jou dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er 
aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7 
december 2018.  
 
Team Wouters Vleesverwerking & Toppers4Jobs 
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