
 

          
            
            
       
 
  
 

Privacyverklaring 
 
Collin B.V. (hierna: Collin) respecteert de privacy van (potentiële) klanten, leveranciers etc. (hierna: 
Relaties) en de verwerking van de persoonsgegevens fysiek en digitaal. Vanwege volledige 
transparantie met onze Relaties hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd 
met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor 
betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. De privacyverklaring kan 
wijzigen als er nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 
 
Collin houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor alle aanvullende 
informatie over bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van Autoriteit 
Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 
Artikel 1. Persoonsgegevens die Collin verzamelt en het doel hiervan 

De persoonsgegevens die Collin verzamelt worden door u aangeleverd of hebben wij ontvangen op 
basis van gebruik van onze diensten en producten. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: 

 Persoonsgegevens: naam, adres en woonplaats; 

 ID-gegevens: ID-kaart, paspoort, rijbewijs; 

 Sollicitatiegegevens: sollicitatiebrieven, Curriculum Vitae; 

  Contactgegevens: E-mailadres, telefoonnummer, faxnummer; 

 Overige gegevens: bankgegevens, Kamer van Koophandel.  

De persoonsgegevens worden hoofdzakelijk gebruikt voor het onderhouden van Relaties en om een 
overeenkomst met de klant te kunnen uitvoeren. Dit kan een samenwerkingsovereenkomst zijn.  
 
Collin verzamelt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk.  
 
Artikel 2. Hoe gaat Collin om met persoonsgegevens 
 
Collin verwerkt de persoonsgegevens zelf. De persoonsgegevens die wij met toestemming van u 
hebben ontvangen, zullen uitsluitend voor een specifiek doel gebruikt worden door de 
desbetreffende afdeling.  
 
 



 
 

 

 

 

 

 

Artikel 3. Bewaartermijn persoonsgegevens  
 
Collin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van 
gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. 
 
Indien de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel, dan moeten deze gegevens vernietigd 
worden. Vernietiging van persoonsgegevens wordt door Collin in behandeling genomen. Vernietiging 
houdt in dat de gegevens niet langer meer bestaan of niet langer bestaan in bruikbare vorm. De AVG 
stelt geen extra vereisten aan het vernietigen van deze persoonsgegevens.  
 
Artikel 4. Website 
 
Collin respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van 
bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Indien u 
gebruik maakt van het contactformulier op onze website, dient u uw naam en e-mailadres achter te 
laten. Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het beantwoorden van uw 
vraag.  
 
De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van 
toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.  
 
Artikel 5. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens 
 
U heeft recht op informatie, inzage, rectificatie, vergetelheid en dataportabiliteit van uw 
persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door telefonisch contact met ons op te nemen 
via: 
 
Telefoonnummer +31(0)77 354 00 41, optie 6 in het keuzemenu 
Per e-mail: HR@collin.nl  
 
Binnen een week na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de 
complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn, indien nodig, 
worden verlengd.  
 
 



 
 

 

 

 

 

 

Artikel 6. Bezwaar maken/klachten 
 
Als u van mening bent dat Collin niet handelt in overeenstemming met de privacywetgeving, dan 
kunt u bij ons een klacht indienen. Wordt u onvoldoende door ons gehoord? Dan kunt u een klacht 
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Collin B.V. 
James Cookweg 8 
5928 LK  VENLO 
Telefoonnummer +31(0)77 354 00 41, optie 6 in het keuzemenu 
Per e-mail: HR@collin.nl  

 

 

 


