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Allereerst
Loendersloot Groep B.V. gaat professioneel met uw gegevens om en zal ze al helemaal niet
verkopen. Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens
gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG), de Nederlandse versie van EU Verordening 2016/679, d.d. 27 april 2016.
Voor de (werking van de) website en sociale media wordt echter wel gebruik gemaakt van een aantal
diensten en plug-ins van derden. Hieronder is informatie opgenomen over de diensten waar
Loendersloot Groep B.V. gebruik van maakt en wat zij mogelijk met de verworven informatie doen.
Privacy Algemeen
Loendersloot Groep B.V. verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze zelf aan
ons hebt verstrekt. Loendersloot Groep B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u
gebruik maakt van de diensten van Loendersloot Groep B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen
van een contactformulier op de website van Loendersloot Groep B.V. verstrekt of omdat u contact
met ons gezocht
Verzamelde informatie
Loendersloot Groep B.V. gebruikt vooralsnog Google Analytics (zie hieronder) om onder meer te zien
hoe bezoekers op de site terecht zijn gekomen. Wij ontvangen daarbij geen IP-adressen of andere
persoonsgegevens. Neemt u met ons contact op, dan zullen we de door u opgegeven naam en het
door u gebruikte e-mailadres opslaan. Dit doen wij ook wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief.
Vraagt u een offerte aan of wordt u klant van Loendersloot Groep B.V., dan worden uw naam en
contactgegevens opgeslagen. Bij zakelijke klanten zal het KvK nummer gecontroleerd worden. Neemt
u deel aan een sollicatieprocedure of stuurt u ons een open sollicitatie dan zullen wij in beginsel de
door u opgegeven naam, het door u gebruikte e-mailadres alsmede alle door u bijgevoegde
informatie zulks als CV en motivatietekst opslaan. Als de sollicitatie niet succesvol is zullen wij na
dertig dagen alle door u beschikbaar gestelde informatie verwijderen.
Doel
De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het
beantwoorden van vragen of toezenden van documenten. Persoonsgegevens worden niet openbaar
gemaakt of aan derden verstrekt, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor wij
diensten van derden afnemen. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om
uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.
Termijn
Loendersloot Groep B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden
niet langer dan 7 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen en
één en ander niet in strijd is met de wet.

Delen met derden
Loendersloot Groep B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor
de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van websites worden cookies gebruikt. In deze verklaring leggen
we u uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en waar deze cookies voor dienen.
Wat zijn cookies
Een cookie is een bestandje dat door een website wordt meegestuurd en door uw browser op de
harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer
naar deze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.
Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers onze website gebruiken, maakt Loendersloot
Groep B.V. gebruik van Google Analytics. Hiermee kunnen we het gebruik van de website
optimaliseren. Via onze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die
hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk
geanonimiseerd. Deze informatie kan daarom niet aan u persoonlijk herleid worden. Google zal de
verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor
zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming
gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een
Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google
conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.
Social Media buttons
We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om onze berichten te delen. Dit kan doormiddel
van een aantal social media buttons. De meeste social media bedrijven werken met cookies en
houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Van de volgende social media bedrijven gebruiken wij de
buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media bedrijven, om te weten wat
zij met de verzamelde informatie doen.
Twitter
LinkedIn
Nieuwsbrief
Deze informatie geldt enkel voor personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van
Loendersloot Groep B.V. U ontvangt alleen de nieuwsbrief wanneer u zich hier expliciet voor heeft
ingeschreven. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit onze database
verwijderd. Hiervoor kunt u ons een bericht sturen. De nieuwsbrieven worden gemaakt en verstuurd
met behulp van Mailchimp. Om u onze emails te kunnen versturen is uw naam en email adres
opgeslagen in de beveiligde on-line omgeving van Mailchimp. Wij hebben Mailchimp geen
toestemming gegeven uw naam en/of email adres te gebruiken voor andere Mailchimp diensten.
Mailchimp is een Amerikaans bedrijf. Informatie is op Amerikaanse servers opgeslagen. Mailchimp
conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.
Uitschakelen en verwijderen
Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik
eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.
Portretrechten
Wanneer u deelneemt aan activiteiten georganiseerd door Loendersloot Groep B.V., geeft u door
middel van uw deelname toestemming het gemaakte beeldmateriaal te publiceren op onze website
en andere kanalen van Loendersloot Groep B.V..
Uw rechten
Op grond van de AVG komen u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toe:
- het recht op inzage en kopie;
- het recht op rectificatie;

- het recht om gegevenswissing;
- het recht op beperking van de verwerking;
- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
- het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
- het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvorming.
Indien u gebruik wil maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen via de in deze verklaring
genoemde contactgegevens. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat
Loendersloot Groep B.V. niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening
van één van voornoemde rechten.
Binnen een maand nadat Loendersloot Groep B.V. een verzoek ter uitoefening van één van
voorgenoemde rechten van u heeft ontvangen, zal Loendersloot Groep B.V. u informeren. Daarbij zal
Loendersloot Groep B.V. aangeven of en hoe aan uw verzoek gevolg gegeven en zo niet, waarom
niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan Loendersloot Groep B.V. de
reactietermijn van een maand verlengen. Loendersloot Groep B.V. zal in dat geval binnen één maand
aan u kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en)
door u is in beginsel kosteloos.
Wij verwerken geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. Wij hebben geen
invloed op het gebruik van de cookies door de social media kanalen. De gegevens die wij door middel
van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar. Mocht u hier toch
vragen over hebben, neem dan alstublieft via email contact met ons op.
Bij klachten kunt u allereerst bij Loendersloot Groep B.V. zelf terecht. Mocht wij er niet gezamenlijk
uitkomen, dan verwijzen wij u door naar de Autoriteit Persoonsgegevens.
Beveiliging
Loendersloot Groep 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. De website van Loendersloot Groep B.V. maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen
vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Loendersloot Groep B.V. verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@loenderslootgroep.nl.
www.loenderslootgroep.nl is een website van Loendersloot Groep B.V..
Loendersloot Groep B.V. is als volgt te bereiken:
Post- en vestigingsadres:
Loenderslootgroep B.V.
Waalbandijk 8b
6541AJ Nijmegen
KvK nummer:
71384243
telefoon: 024 420 00 65
email: info@loenderslootgroep.nl
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At a glance
Loendersloot Groep B.V. treats your data professionnally and will not sell any data at all. We treat the
obtained data confidentially. The processing of the data takes place in accordance with the
requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR), known as EU Regulation 2016/679,
dated 27 april 2016.
However, a number of services and plug-ins from third parties are used for the (operation of our)
website and social media. Below is information listed about the services Loendersloot Groep B.V.
uses and what they may do with the acquired data.
Privacy in general
Loendersloot Groep B.V. does not collect and process personal information unless you have provided
it to us yourself. Loendersloot Group B.V. can process personal data about you, because you use the
services of Loendersloot Groep B.V., and / or because you yourself fill in a contact form on the
website of Loendersloot Groep B.V. , you email us or you contact us by either post or by phone.
Collected information
Loendersloot Groep B.V. uses Google Analytics (see below) for the time being, to see, among other
things, how visitors found our website. We do not receive any IP addresses or other personal data. If
you contact us, we will save the name you entered and the email address you used. We also do this
when you register for the newsletter. If you request a quote or you become a Loendersloot Groep B.V.
customer, your name and contact details will be stored. The Chamber of Commerce number will be
checked for business customers. If you participate in a job application procedure or if you submit an
open job application, we will save your name, the e-mail address you used to contact us and all
attached information, such as your CV and motivation text. If your job application is not successful, we
will delete all information provided by you after thirty days.
Purpose
The collected data will only be used to contact you, such as by answering your questions or sending
you documents. Personal data are not made public or provided to third parties, except when these
data happen to be stored on servers, for which we purchased services from third parties. We have
concluded data processing agreements with these parties to protect your data as you would expect.
Term
Loendersloot Group B.V. does not store your personal data longer than is strictly necessary to the
pruposes for which your data is collected. Your data will not be stored for longer than 7 years if no
agreement has been concluded with you and if this is not in violation of the law.
Sharing with third parties
Loendersloot Group B.V. provide your personal data only to third parties if this is necessary for the
execution of an agreement with you, or to comply with a legal obligation.
Cookies
Cookies are used for the best possible functioning of websites. In this statement we explain what
cookies are, which cookies we use and the purpose of these cookies.

What are cookies
A cookie is a small file sent by a website and stored on your computer's hard drive by your browser.
The information stored in the cookie can be sent back to the website when you visit the website again.
Google Analytics
We use Google Analytics, because we want to know how our visitors use our website. This enables
us to optimise the use of our website. To be able to optimise the use of the website Cookies from
Google are therefore placed via our website. From this source, Google will analyse the obtained
information for us. The information is anonymised as good as possible. As a result, we cannot link any
information personally to you. Google will only share the information obtained with third parties if they
are legally obliged to do so or insofar as third parties process the information on behalf of Google. We
have not given Google permission to use the information obtained for other Google services. Google
is an American company. The information collected is stored on American servers. Google conforms
to the EU-US Privacy Shield principles.
Social Media buttons
We would like to make it as easy as possible for you to share our messages. This can be done
through a number of social media buttons. Most social media enterprises work with cookies and
adhere to the EU-US Privacy Shield. We use the buttons for the social media as listed below. Read
the privacy statements of the respective social media enterprises, to know what they do with the
information collected.
Twitter
LinkedIn
Newsletter
This information only applies to people who have subscribed to the Loendersloot Groep B.V
newsletter. You will only receive the newsletter if you have explicitly registered for it. When you
unsubscribe from the newsletter, the data will be removed from our database. You can send us a
message for this. The newsletters are created and sent with Mailchimp. To be able to send you
emails, your name and email address is stored on a secure on-line database of Mailchimp. We have
not given Mailchimp permission to use your name and/or email address for other Mailchimp services.
Mailchimp is an American company. Information is stored on American servers. Mailchimp conforms
to the EU-US Privacy Shield principles.
Disabling and deleting
Do you want to disable or delete cookies? You can do this via your browser settings. If necessary,
use the help function of your browser to find out how you can do this.
Portrait Rights
When you participate in activities organised by Loendersloot Groep B.V., by participation you
authorise recorded images to be published on our website and other outlets of Loendersloot Groep
B.V..
Your rights
Under the General Data Protection Regulation (GDPR) you have various rights with regard to your
personal data:
- the right to view and copy;
- the right to rectification;
- the right to have data deleted;
- the right to limit processing;
- the right to object to the processing;
- the right to data transferability;
- the right not to be subject to automated decision-making.
If you wish to make use of your rights, you can submit a request via the contact details mentioned in
this statement. Please note: the above rights are not absolute. This means that Loendersloot Groep
B.V. does not have to comply in all cases with a request to exercise one of the aforementioned rights.
Loendersloot Groep B.V. will respond within one month after Loendersloot Groep B.V. has received a
request to exercise one of the aforementioned rights. In its response, Loendersloot Groep B.V. will
state whether and how your request has been met and, if not, why not. If this is necessary in

connection with the request, Loendersloot Groep B.V. can extend the response time with a month.
Loendersloot Group B.V. will in that case inform you within one month within which period a response
will be made. Exercising the right (s) by you is in principle free of charge.
We do not process any personal data through the placed cookies. We have no influence on the use of
cookies by social media channels. The data that we obtain through Google Analytics is not traceable
to individuals. If you have any questions about this, please contact us via email.
In case of complaints you can first of all contact Loendersloot Groep B.V.. If we cannot come to an
agreement, we will refer you to the Dutch Data Protection Authority.
Security
Loendersloot Group B.V. takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures
to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorised changes. The
website of Loendersloot Groep B.V. uses a reliable SSL Certificate to ensure that your personal data
does not fall into wrong hands.
If you have the impression that your data is not properly protected or there are indications of abuse, or
if you want more information about the security of Loendersloot Groep B.V. personal data collected,
please contact us via info@loenderslootgroep.nl. www.loenderslootgroep.nl is a website of
Loendersloot Groep B.V..
Loendersloot Group B.V. can be reached as follows:
Postal and office address:
Loendersloot group B.V.
Waalbandijk 8b
6541AJ Nijmegen
The Netherlands
Companies House Number (The Netherlands):
71384243
phone: (+ 31) (0) 24 420 00 65
email: info@loenderslootgroep.nl

