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1 Algemeen 

Onze samenwerking gaat verder dan alleen het leveren van goederen en diensten. Wij zijn ons bewust van 
het vertrouwen dat u in ons stelt en daarom hebben we de bescherming van uw privacy vastgelegd in dit 
reglement. Hierin wordt vermeld welke gegevens we gebruiken, waarvoor en op basis van welke grondslag 
we deze gegevens nodig hebben zodat het gebruik van uw persoonsgegevens inzichtelijk is.  
 
Dit reglement is van toepassing op zowel H & B Grondstoffen C.V. als H & B Grondstoffen B.V. Als we 
verder in dit reglement spreken over H & B Grondstoffen, dan worden beide bedrijven bedoeld. Dit 
privacyreglement komt tot stand en wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van de directie van H & B 
Grondstoffen, deze behoudt zich het recht voor om dit reglement (volgens wettelijke normen) aan te passen. 
 
De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is H & B Grondstoffen. Wij behandelen uw 
persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de geldende wetgeving met betrekking tot 
gegevensbescherming (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) d.d. 27.04.2016 
en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) d.d. 16.05.2018). 
 
Wijzigingen aan dit reglement worden steeds gepubliceerd op onze website. Heeft u vragen over ons 
privacyreglement? Dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar info@hb-grondstoffen. 
 
 

2 Van wie verwerken we persoonsgegevens 

Wij verwerken de persoonsgegevens van: 
 Eigen medewerkers 
 Sollicitanten 
 Prospects 
 Klanten 
 Leveranciers  
 Websitebezoekers  

 

3 Persoonsgegevens van eigen medewerkers  

U valt onder deze categorie als u in dienst bent of bent geweest van H & B Grondstoffen. De verwerking van 
deze gegevens hebben wij opgenomen in ons personeelshandboek PR-11 Privacy reglement personeel. 
 

4 Persoonsgegevens van sollicitanten 

U valt onder deze categorie als u solliciteert bij H & B Grondstoffen. 
 

Van onze sollicitanten verwerken we o.a. onderstaande persoonsgegevens: 
 

  NAW-gegevens 
   Sollicitatiegegevens 
   Overige contactgegevens 

 

Wij verwerken deze gegevens om uw geschiktheid te kunnen beoordelen voor 
de functie waarvoor u heeft gesolliciteerd en om contact met u op te kunnen 
nemen voor het maken van een afspraak of het geven van een terugkoppeling. 

Als u bij ons solliciteert, heeft H & B Grondstoffen een gerechtvaardigd belang 
om uw persoonsgegevens te verwerken. De verwerking hiervan is in beider 
belang en noodzakelijk om de sollicitatieprocedure te kunnen doorlopen. 

4.1 Welke 
persoonsgegevens 
verwerken we  

4.2 Waarom verwerken  
we deze gegevens 

4.3 Grondslag 
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Uw persoonsgegevens blijven bewaard tot 3 maanden nadat de vacature is 
vervuld. 

5 Persoonsgegevens van prospects 

U valt onder deze categorie als u een mogelijk nieuwe klant bent van H & B Grondstoffen.  
 

Van onze prospects verwerken we o.a. onderstaande persoonsgegevens: 

 Algemene bedrijfsgegevens 
 Algemene persoonsgegevens 
 NAW-gegevens 
 Overige contactgegevens 

 

Wij verwerken deze gegevens om uw vraag of informatieverzoek in behandeling 
te kunnen nemen. 

Als u ons een vraag stelt of om informatie verzoekt, heeft H & B Grondstoffen 
een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te 
verwerken. De verwerking hiervan is in beider belang en noodzakelijk voor een 
goede afhandeling van uw vraag of informatieverzoek. 

H & B Grondstoffen bewaart uw persoonsgegevens niet Ianger dan 7 jaar of zo 
lang als op grond van de wet is vereist. 

6 Persoonsgegevens van klanten 

U valt onder deze categorie als er afspraken tussen u en H & B Grondstoffen zijn gemaakt over leveringen in 
opdracht van u of als deze leveringen al hebben plaatsgevonden. 
 

Van onze klanten verwerken we o.a. onderstaande persoonsgegevens: 

 Algemene bedrijfsgegevens 
 Algemene persoonsgegevens 
 Financiële gegevens 
 NAW-gegevens 
 Overige contactgegevens 

 

Wij verwerken deze gegevens omdat dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met u, het klantenbeheer, de boekhouding en eventuele 
marketingactiviteiten. 

Als u klant bent van H & B Grondstoffen verwerken wij uw gegevens omdat dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst. 

H & B Grondstoffen bewaart uw persoonsgegevens niet Ianger dan 7 jaar of zo 
lang als op grond van de wet is vereist. 

7 Persoonsgegevens van leveranciers 

U valt onder deze categorie als er afspraken tussen u en H & B Grondstoffen zijn gemaakt over leveringen in 
opdracht van H & B Grondstoffen of als deze leveringen al hebben plaatsgevonden. 
 

4.4 Bewaartermijn 

5.1 Welke 
persoonsgegevens 
verwerken we 

5.2 Waarom verwerken  
we deze gegevens 

5.3 Grondslag 

5.4 Bewaartermijn 

6.1 Welke 
persoonsgegevens 
verwerken we 

6.2 Waarom verwerken  
we deze gegevens 

6.3 Grondslag 

6.4 Bewaartermijn 
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Van onze leveranciers verwerken we onderstaande persoonsgegevens: 

 Algemene bedrijfsgegevens 
 Algemene persoonsgegevens 
 Financiële gegevens 
 NAW-gegevens 
 Overige contactgegevens 

 

Wij verwerken deze gegevens omdat dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met u, het leveranciersbeheer, de boekhouding en eventuele 
marketingactiviteiten. 

Als u leverancier bent van H & B Grondstoffen verwerken wij uw gegevens 
omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst. 

H & B Grondstoffen bewaart uw persoonsgegevens niet Ianger dan 7 jaar of zo 
lang als op grond van de wet is vereist. 

8 Persoonsgegevens van websitebezoekers 

U valt onder deze categorie als u een bezoek brengt aan onze website, voor de vastlegging van gegevens 
verwijzen wij naar onze website disclaimer die u vindt in paragraaf 13 Cookie disclaimer, hier vindt u ook 
onze cookie en email disclaimer.  
 

9 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 

Wij maken gebruik van IT en software leveranciers die toegang hebben tot onze systemen waar uw 
gegevens zijn opgeslagen. Om uw persoonsgegevens te waarborgen hebben wij met deze leveranciers een 
verwerkersovereenkomst afgesloten.  
 
Wij geven de door u verstrekte gegevens slechts door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst. Een voorbeeld hiervan is het doorgeven van een naam en 
telefoonnummer van een uitvoerder of schipper.  
 
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 
verplicht of toegestaan is.  
 
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 
 
Bovenstaande is niet van toepassing op de persoonsgegevens van websitebezoekers. Hiervoor verwijzen 
wij naar paragraaf 13 Cookie disclaimer. 
 

10 Beveiliging van persoonsgegevens 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en 
beschikbaarheid van uw persoonsgegevens veilig te stellen. 
 
 

11 Uw rechten omtrent persoonsgegevens 

U heeft de volgende rechten omtrent uw persoonsgegevens: 
 Het recht om persoonsgegevens over te dragen 
 Het recht om ‘vergeten’ te worden 

7.1 Welke 
persoonsgegevens 
verwerken we 

7.2 Waarom verwerken  
we deze gegevens 

7.3 Grondslag 

7.4 Bewaartermijn 
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 Recht op inzage, inzien van persoonsgegevens die H & B Grondstoffen van u verwerkt 
 Het recht om de persoonsgegevens die H & B Grondstoffen van u verwerkt te wijzigen 
 Het recht om minder gegevens te laten verwerken 
 Het recht op een menselijke blik bij besluiten 
 Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking 

 
Wilt u gebruik maken van 1 van de bovengenoemde rechten dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen via 
info@hb-grondstoffen.nl.  
 
Om misbruik te voorkomen vragen wij u zich te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs 
mee te sturen. Vergeet daarbij niet om op de kopie uw BSN en uw pasfoto af te schermen. Wanneer het 
gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie 
mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. 
 
Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw verzoek hebben behandeld dan kunt een klacht 
indienen bij de privacy toezichthouder. Raadpleeg hiervoor hun website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 
 

12 Website disclaimer 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op onze website. Door gebruik te maken van onze website 
verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. 
 

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw 
ip-adres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: 

 uw domeinnaam, maar niet uw e-mailadres 
 de domeinnaam van sites die u raadpleegde om naar onze site te gaan 
 alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site raadpleegt 
 alle informatie die u vrijwillig verstrekt door het invullen van formulieren op 

onze website 
 
Deze informatie wordt alleen intern gebruikt en zoals vermeld in paragraaf 13 
Cookie disclaimer. Verder worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan 
andere organisaties. 

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, 
benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere 
bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en 
behoren ons of derden toe. Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk 
akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders 
dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te 
wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of 
anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. 

U verbindt zich er toe : 

 De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken  
 Zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website niet wordt 

beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder 
efficiënt wordt gemaakt  

 De website niet te gebruiken voor verspreiding of plaatsen van 
computervirussen, of voor verspreiding of plaatsen van materiaal met een 
lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter  

 De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk 
gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of 

12.1 Persoonsgegevens 

12.2 Intellectuele 
eigendomsrechten 

12.3 Niet toegestaan 
gebruik van de 
website 
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vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy 
en intellectuele eigendom  

 De website niet te gebruiken voor verspreiding of plaatsen van materiaal met 
promotionele of publicitaire doeleinden zonder onze schriftelijke toestemming 
hiervoor. 
 

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze 
website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard 
bevatten. Wij staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of 
nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en 
weergegeven zonder enige vorm van garantie. Wij zijn evenmin aansprakelijk 
voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen 
voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Wij behouden ons 
uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te 
wijzigen. 

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en 
andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Wij 
hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze 
websites of webpagina's en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of 
kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een 
impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's. 

Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden 
gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden 
deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat wij hiervoor 
aansprakelijk kunnen gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te 
raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst 
advies. 

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering 
van de Nederlandse doorverwijzingsregels uit het Nederlands internationaal 
privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van ons 
rechtsgebied bevoegd. 

 

13 Cookie disclaimer  

Wij maken op onze website gebruik van cookies.  
 

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website 
wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van de computer 
wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek 
weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Er zijn verschillende soorten cookies: 

 Noodzakelijke cookies 
 Sessie cookies 
 Analystische cookies 
 Social plug ins 

 

Met behulp van een noodzakelijke cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw 
bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren 
worden ingesteld. Ook het geven van toestemming voor het plaatsen van 

12.4 Informatie op de 
website 

12.5 Links naar andere 
websites 

12.6 Adviezen via de 
website 

12.7 Toepasselijke 
wetgeving en 
bevoegde 
rechtbanken 

13.1 Wat is een cookie? 

13.2 Welke cookies 
hanteren wij en voor 
welk doel? 

13.2.1 Noodzakelijke 
cookies 
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cookies wordt door middel van een cookie onthouden. Noodzakelijke cookies 
kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. 

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de 
website u met een bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor 
zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies 
worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf 
Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te 
houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. 
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe 
wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google 
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan 
de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.De 
informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-
adres wordt standaard niet meegegeven.  

Geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies dan gebruiken we uw IP-
adres en wordt uw websitebezoek geregistreerd tot op woonplaats-niveau. De 
verzamelde informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de 
Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles 
en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse 
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend 
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten 
(“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze 
buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter of 
andere social media platvormen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code 
worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de 
privacyverklaring van Facebook, Twitter en andere social media platformen 
(welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw 
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De 
informatie wordt door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op 
servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen 
zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het 
Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt 
in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van 
eventuele persoonsgegevens. 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies 
in uw browser kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-
functie van jouw browser. Op de volgende websites kunt u meer informatie over 
cookies vinden: 

 ICTRecht: Achtergrond Cookiewet 
 Consumentenbond: Wat zijn cookies? 
 Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies? 
 Consumentenbond: Cookies verwijderen 
 Consumentenbond: Cookies uitschakelen 

 

13.2.2 Sessie 
cookies 

13.2.3 Analystische 
cookies 

13.2.4 Social plug 
ins 

13.3 In- en uitschakelen 
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14 Email disclaimer 

Onderstaande disclaimer is van toepassing als u Email van ons ontvangt. 
 
Disclaimer: 
The information in this message is intended for the addressee only and may contain confidential or privileged 
information. If you have received this message by mistake, please notify the sender, destroy any copies and 
permanently delete this message and any attachments from your computer system. Email transmission 
cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, 
destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. No responsibility is accepted for any loss or damage 
arising in any way from its use. Any views or opinions expressed in this message are those of the author and 
do not necessarily reflect those of H & B Grondstoffen. The addressee of this message has to check whether 
the sender has authority to conclude or enter into binding contracts, engagements, understandings, etc. on 
behalf of the company. 
 

 


