
 

 

 

Privacy Policy 
BrinkOmegaVanAndel is een verzendhuis bij uitstek (fulfilment & mail) en komt derhalve in aanraking 
met veelvuldig gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens betreffen de eigen organisatie zoals 
personeelsgegevens, klantgegevens / relatiegegevens en daarnaast adresbestanden die dienen voor 
het personaliseren van de diverse mailingen. Uiteindelijk worden deze partijen verzonden via de 
bestaande postale wegen. 
 
BrinkOmegaVanAndel hecht veel waarde aan de bescherming van deze persoonsgegevens. In deze 
privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw 
persoonsgegevens. 
 
Wij doen er alles aan om uw gegevens veilig te verwerken en privacy te waarborgen. We gaan daarom 
zorgvuldig om met persoonsgegevens. BrinkOmegaVanAndel houdt zich in alle gevallen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 

Dit betekent dat wij altijd: 
✓ persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid. 
✓ verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 
✓ vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de 

persoonsgegevens. 
✓ passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd zijn. 
✓ beslist geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
✓ op de hoogte zijn van de rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en 

deze respecteren. 

 
 



 
 
 
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens 
Persoonsgegevens worden door BrinkOmegaVanAndel verwerkt ten behoeve van de volgende 
doeleinden: 
✓ In overleg met opdrachtgevers of leveranciers verwerken wij de zakelijke, administratieve 

persoonsgegevens om de werk gerelateerde contracten en of opdrachten te kunnen 
uitvoeren en afhandelen. 

✓ In overleg met opdrachtgevers het beheer, bewerking en verwerking van digitaal 
aangeleverde adresbestanden. 

✓ In overleg met medewerkers worden de gegevens opgeslagen die nodig zijn voor de 
arbeidsovereenkomsten, het contact en informatieverstrekking, salariëring en afdracht van 
loongerelateerde en wettelijke betalingen van belasting, sociale verzekeringen en 
contributiegelden. 
 

Verstrekking aan derden 
✓ De gegevens aan ons toevertrouwd zullen wij alleen aan “derden” verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
✓ Wij maken alleen gebruik van een derde partij voor de (deel)verwerking van producten en of 

diensten welke buiten de verwerkingsmogelijkheden van BrinkOmegaVanAndel vallen. 
✓ Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij  
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

✓ Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit 
wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van 
een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij 
medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens 
kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming 
voor geeft. 

✓ Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Ook 
de opslag en het versturen van persoonsgegevens gebeurt met softwareprogramma’s welke 
geen relatie en/of oorsprong buiten de EU hebben. 

 

Bewaartermijn 
BrinkOmegaVanAndel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoons 
gegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking zoals: 
 
✓ BrinkOmegaVanAndel heeft de AVG verklaring ontvangen als sluitend onderdeel van het 

AVG programma. 
✓ Systeem- en Netwerkbeheer wordt intern verzorgd door een geautoriseerde functionaris van 

het productiebureau en wordt, daar waar nodig, ondersteund door een extern professioneel 
bedrijf waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten. 

✓ Toegang op werkplek systemen met toegangsbeleid (gebruikersnaam en wachtwoord). 
✓ Functie gerelateerde toegangsbeveiliging op systemen die persoonsgegevens bevatten. 
✓ Digitale opslag van persoonsgegevens in afgeschermde en beveiligde omgeving. 
✓ Versleutelde overdracht van persoonsgegevens met externen. 

 

Rechten omtrent je gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. 
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) 
door ons of door 1 van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens 
door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen 
u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u 
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit dan heeft u altijd het 
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende 
autoriteit op het gebied van privacybescherming.  
 
Als BrinkOmegaVanAndel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de ons toevertrouwde 
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy vragen hebt hierover neem 
dan contact met ons op. 
 
Contactgegevens: 
BrinkOmegaVanAndel 
Wilgenkade 13 - 15 
3992 LL  Houten 
info@bo-va.nl 
Telefoon +31(0)172 210 377 
 
Contactpersoon: Dick van Andel (Directeur). 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

