
PRIVACYVERKLARING MULDER LOONBEDRIJF 

1. Mulder Loonbedrijf, gevestigd aan de Noorddijkerweg 3a, 9734 AS Groningen, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

verklaring. Contactpersoon inzake privacy informatie is mevrouw F.Mulder, te bereiken 

via telefoonnummer: 050 5416451 of mail: fmulder@mulderloonbedrijf.nl 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken 

Mulder loonbedrijf verwerkt gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 

omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die 

wij verwerken: 

- voor- en achternaam 

- geslacht 

- adresgegevens 

- telefoonnummer 

- mailadres 

NB: wij verzamelen geen BSN nummers. Dit is niet nodig. Mocht u een kopie van uw ID 

bewijs willen meesturen, dan raden we u aan het BSN nummer zwart te maken. 

 

3. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens. 

- het leveren van goederen en diensten en de administratieve verwerking daarvan. 

- het leggen van telefonisch contact, indien nodig 

 

4. Hoe lang bewaren we deze gegevens. 

- Mulder bewaart de gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarbij houden we de wettelijke 

termijn van 7 jaar voor bewaarplicht aan zoals de belastingdienst dit voorschrijft. 

 

5. Delen van persoonsgegevens met derden. 

- Mulder loonbedrijf deelt uw persoonsgegevens ALLEEN met derden als dit 

 noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan een  

 eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze  

 opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde  

 niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mulder blijft  

 verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

6. Cookies, of vergelijkbare technieken. 

- Wij gebruiken cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. 

 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

- u heeft het recht gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft 

u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mulder en u 

heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt 

indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand 

naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot 



inzage, correctie,verwijdering, gegevensoverdracht van uw gegevens of een verzoek tot 

intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking hiervan sturen naar 

fmulder@mulderloonbedrij.nl.  

 

8. Beveiliging persoonsgegevens. 

- Mulder neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,  

 ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofd gebruik tegen te gaan.  
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