
INFORMATIECLAUSULE INZAKE DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

 
Met het oog op de tenuitvoerlegging van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de 
Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna: „AVG") stellen wij u hierbij in kennis van de 
regels inzake de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten in dat verband. 
 
De hiernavolgende regels zijn van toepassing met ingang van 25 mei 2018. 
 
1. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is: Van Werven Poland sp z o.o., gevestigd 
te Kraków, Zakopiańska 177, 30-435. 
2. E-mailcontact voor vragen en verzoeken inzake de bescherming van persoonsgegevens: 
dpo@plasticworx.com.pl 
3. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens krachtens de toepasselijke wetgeving, 
de gesloten overeenkomsten en de gegeven toestemming. 
4. Uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de tenuitvoerlegging van: 
a) artikel 6, lid 1, onder a), de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn 
persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;  
b) artikel 6, lid 1, onder b), de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij 
de betrokkene partij is; 
c) artikel 6, lid 1 c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de 
verwerkingsverantwoordelijke rust; 
5. Ter zake van de verwerking van gegevens voor de in punt 4 genoemde doeleinden kunnen de ontvangers 
van uw persoonsgegevens overheidsinstanties of entiteiten zijn die openbare taken uitvoeren of die 
handelen namens overheidsinstanties, alsook andere entiteiten die krachtens de relevante 
uitbestedingsovereenkomsten persoonsgegevens verwerken in de databanken van de 
verwerkingsverantwoordelijke, 
6. Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode die nodig is om de in punt 4 genoemde 
doeleinden te bereiken, en daarna gedurende een periode en voor zover vereist is krachtens de bepalingen 
van het algemeen toepasselijke recht. 
7. In verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft u de volgende rechten: recht van 
inzage in persoonsgegevens, recht op beschikbaarstelling van de gegevens, recht op rectificatie van de 
gegevens - indien de gegevens niet correct of onvolledig zijn, recht op wissing (d.w.z. recht op vergetelheid), 
recht op beperking van de verwerking, recht van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens. 
8. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene met 
de verwerking van de persoonsgegevens (artikel 6, lid 1, onder a), AVG), hebt u het recht om deze 
toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de 
verwerking wanneer deze geschiedt op basis van een toestemming die is gegeven vóór de intrekking ervan. 
9. Indien u kennis krijgt van een onwettige verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht een 
klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor de bescherming van 
persoonsgegevens. 
10. Indien de verwerking van persoonlijke gegevens gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene, is 
het verstrekken van persoonsgegevens aan de verwerkingsverantwoordelijke vrijwillig. 
11. De verstrekking van persoonlijke gegevens is verplicht, indien de voorwaarde voor de verwerking van 
persoonlijke gegevens een wettelijke bepaling of een tussen de partijen gesloten overeenkomst is. 
12. Uw gegevens kunnen automatisch worden verwerkt en worden niet geprofileerd.  
13. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan een derde land/internationale organisatie. 


