
Privacyreglement Van Der Avoird Trayplant 

Dit privacyreglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Van Der Avoird Trayplant (hierna 

te noemen “Trayplant”) verwerkt van haar (toekomstige) werknemers. 

Indien je je inschrijft als toekomstig werknemer of in dienst treedt van Trayplant en daarom 

persoonsgegevens verstrekt, geef je, door ondertekening van dit document, of door digitaal 

toestemming te geven, uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens conform dit reglement te 

verwerken. We adviseren je om het privacyreglement door te lezen en te bewaren voor je eigen 

administratie.  

Verantwoordelijke: 

De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is Trayplant, gevestigd aan De 

Leeuwerik 1, 4859AC te Bavel. Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen via 

Privacy@trayplant.nl  

Welke persoonsgegevens verwerkt Trayplant? 

Wanneer je je via de website inschrijft om vakantiewerk te komen doen worden de volgende gegevens 

verwerkt: 

- NAW gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) 

- Geboortedatum, geboorteplaats, geslacht 

- IBAN nummer 

- BSN 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

Indien je bij ons in dienst komt worden ook de volgende gegevens van je verzameld en opgeslagen: 

- Werkzaamheden 

- Verdiend loon  

- Kopie identiteitsbewijs 

Scholieren 

Alhoewel onze website voor inschrijving niet de intentie heeft gegevens te verzamelen van 

minderjarige bezoekers, kunnen ook scholieren zich inschrijven als toekomstig werknemer. Wij kunnen 

op voorhand echter niet de leeftijd controleren of nagaan of de betrokkene toestemming heeft van 

ouders of voogd. Wij raden daarom ouders aan om 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 u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens 

hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze 

informatie. U kunt dit verzoek mailen naar: Privacy@trayplant.nl  

Doel gegevensverwerking 

Je persoonsgegevens worden alleen verwekt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: 

- Verwerking is noodzakelijk om een arbeidsovereenkomst voor te bereiden dan wel aan te gaan 

- Verwerking is noodzakelijk om onze wettelijke verplichtingen na te komen. 

- Je hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven middels dit formulier, of via de website. 
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Bewaartermijn 

Je gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is of volgens wettelijke voorschriften 

verplicht is. De gegevens van inschrijving worden vernietigd zodra blijkt dat je niet in dienst komt.  

- Loonbelastingverklaring & kopie identiteitsbewijs moeten wij wettelijk tot 5 jaar na 

uitdiensttreding bewaren. Deze gegevens mogen wij daarom ook niet eerder verwijderen.  

- Voor de overige gegevens hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar na uitdiensttreding. 

Mocht u deze gegevens eerder verwijderd willen zien, kunt u dit verzoek mailen naar 

privacy@trayplant.nl.  

- Sollicitatiegegevens worden binnen 4 weken na beëindiging sollicitatieprocedure vernietigd.  

Beveiligingsmaatregelen 

- Alle medewerkers (incl. stagiaires) die in vaste loondienst zijn bij Trayplant hebben bij aanvang 

van hun dienstverband een geheimhoudingsverklaring getekend, en hebben zich hieraan te 

houden. 

- Alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden, hiertoe 

zijn computers voorzien van wachtwoorden en de ruimte waarin gegevens zich bevinden of 

verwerkt worden zijn niet vrij toegankelijk.  

- Van Der Avoird Trayplant verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt gegevens 

uitsluitend indien dit nodig is voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst met u of om te 

voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze 

opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde 

niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  

Uw rechten 

Als betrokkene heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken 

of bezwaar te maken tegen de verwerking. U heeft ook het recht op gegevensoverdracht. Dit betekent 

dat u bij ons een verzoek kunt doen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een 

computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te versturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht, een bezwaar of 

intrekken van toestemming indienen via het mailadres privacy@trayplant.nl.  

Wij streven ernaar om uw verzoek zo snel mogelijk te verwerken maar doen dit in ieder geval binnen 

4 weken. 

Publicatie privacyreglement: 

Dit privacyreglement van van der Avoird Trayplant is in werking getreden op 25 mei 2018 en is 

gepubliceerd op de website, wordt verstrekt op aanvraag en bij het aanvangen van een dienstverband.  

 

Handtekening ouder/voogd     Handtekening werknemer 

 

 

___________________________    ___________________________ 
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