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Versie januari 2021

1. Wie zijn wij
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van K3 Industriezand B.V.
Onder K3 Industriezand B.V. vallen de volgende dochterondernemingen: K3Delta, K3Delta Zand & Grind,
Delgromij, GrondbankGMG, Kaliwaal, BoutenGeotron, Rijnaarde Global Trading & Logistics, Valewaard,
Havikerwaard, K3Delta A&T.
Bezoekadres

Wanraaij 2
6673 DN Andelst

Postadres

Postbus 200
6660 AE Elst

Telefoonnummer
E-mail

024 348 88 00
info@k3.nl

2. Inleiding
Wij willen als organisatie aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
voldoen. Ook vinden wij het belangrijk om u informatie te geven over:
•
•
•
•
•

de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
de manier waarop wij dat doen;
de verstrekking van gegevens aan anderen;
hoe lang wij uw gegevens bewaren;
hoe wij deze gegevens beveiligen.
Daarnaast willen wij u via deze privacyverklaring informeren over uw rechten.
Tot slot willen wij u laten weten bij wie u terecht kunt met vragen, verzoeken of klachten.
Wij vragen u deze informatie goed door te lezen.

3. Definities
Een persoonsgegeven is elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon. Voor u betekent dit dat die informatie direct over u gaat of deze informatie naar u te herleiden
is. Dit kan bijvoorbeeld over uw naam, adres of telefoonnummer gaan, maar ook uw e-mailadres is een
persoonsgegeven.
Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met uw
persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit is dus een heel ruim begrip.
Handelingen die er in ieder geval onder vallen zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen,
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.
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4. Hoe komen wij aan uw gegevens en bent u verplicht om ze te verstrekken?
Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van u. In sommige gevallen bent u verplicht ons de gevraagde
gegevens te verstrekken als het voor ons nodig is die gegevens te verwerken om bijvoorbeeld een
overeenkomst aan te kunnen gaan, deze uit te voeren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
U kunt in die gevallen niet weigeren om de gegevens te verstrekken. Doet u dat wel, dan kan dat
betekenen dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde voorzieningen.

5. Welke gegevens verwerken wij van u?
a. NAW-gegevens

Welke gegevens we van u verwerken is afhankelijk van het contact dat we met u hebben:
•

Als u onze website bezoekt, verzamelen we via uw IP-adres gegevens over uw bezoek aan onze site,

•

Als u contact met ons opneemt, vragen wij u uw contactgegevens op te geven zodat wij de informatie aan

•

Als wij een overeenkomst met u aangaan, hebben wij in ieder geval uw contactgegevens nodig;

cookies en cookie-instellingen;
u kunnen sturen;
•

Als u bij ons solliciteert, vragen we om uw cv, eventueel diploma’s en mogelijk andere persoonsgegevens.
Deze gegevens bewaren we tot na de sollicitatieprocedure en worden vervolgens vernietigd. Eventueel
kunnen deze gegevens (nadat u uw toestemming daarvoor hebt gegeven) maximaal 12 maanden nadat u
bij ons hebt gesolliciteerd, worden bewaard.

b. Aanvullende gegevens
Voor sommige zaken hebben wij nog aanvullende informatie van u nodig, bijvoorbeeld uw KvK-nummer
om een overeenkomst te sluiten of uw geboortedatum en geboorteplaats in het geval van het verlenen
van vergunningen op onze locaties.

6. Waarom verwerken wij gegevens van u?
Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:
•
•
•
•
•
•
•
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wij gebruiken uw IP-adres voor het verbeteren van onze dienstverlening;
de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan komen;
om informatie te verstrekken over een product van ons;
om een overeenkomst af te sluiten met u;
om een vergunning te verlenen;
de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
de uitvoering of toepassing van een wet.
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7. Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken?
Wij verwerken uw gegevens op basis van een van de onderstaande wettelijke grondslagen:
•
•
•
•

U hebt toestemming gegeven;
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang;
De verwerking is noodzakelijk op basis van een wettelijke verplichting.

8. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Bij het bewaren van persoonsgegevens is ons uitgangspunt dat wij gegevens niet langer
bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. Voor zover die
er zijn nemen wij de wettelijke bewaartermijnen in acht. Gegevens kunnen door ons langer
bewaard worden wanneer wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijvoorbeeld
wanneer er een juridische procedure loopt of is aangekondigd en wij ons moeten kunnen
verweren).

9. Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische
maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen.

10. Met wie delen wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor onze eigen bedrijfsvoering. Wij gebruiken deze
gegevens alleen voor de doelen waarvoor deze gegevens door ons zijn verkregen. Het kan in
sommige gevallen nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen, zoals aan een partij
die namens ons gegevens verwerkt.
Wij maken bijvoorbeeld gebruik van een IT-dienstverlener voor onderhoud en supportfuncties.
Deze IT-dienstverlener dient te worden beschouwd als verwerker.
Met partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken (de zgn. ‘verwerkers’), sluiten wij
(voor zover dit nodig is) verwerkersovereenkomsten. Dit doen we zodat wanneer wij gegevens
aan hen verstrekken, onder meer goed is vastgelegd dat zij deze gegevens ook goed beveiligen
en zij tijdig melding bij ons moeten doen bij een (vermoeden van een) datalek.
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11. Wat zijn uw rechten?

Gegevens inzien of verbeteren

U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens
te laten aanpassen of verwijderen.
U kunt gegevens in zien of corrigeren door contact met ons op te nemen.
Om uw identiteit vast te stellen, kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs aan te leveren.
Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.

Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’
In een aantal gevallen en onder voorwaarden hebt u het recht om de persoonsgegevens die wij van u
hebben te laten wissen. Dit is het geval indien:
•

De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins

•

U de toestemming voor het verwerken hebt ingetrokken;

verwerkt;
•

U gegrond bezwaar maakt tegen de verwerking;

•

Er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen;

•

Uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;

Het recht om vergeten te worden, is geen absoluut recht.
Wij kunnen besluiten niet aan uw verzoek te voldoen en uw gegevens niet te wissen als uw verzoek niet
gebaseerd is op een van de bovenstaande gronden, of (i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en
informatie te kunnen uitoefenen; (ii) om een wettelijke verplichting na te komen; of (iii) voor de instelling,
uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Als wij niet voldoen aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te laten wissen, informeren wij u over de
redenen waarom wij niet aan uw verzoek zullen voldoen.

Beperking van de verwerking
Als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte
gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens
niet meer door ons mogen worden verwerkt.

Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)
U hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt voor de
uitvoering van een overeenkomst die u met ons hebt gesloten of op basis van uw toestemming. Het gaat
hier alleen om persoonsgegevens die wij van u zelf hebben ontvangen. Het doel van dit recht is om u in
staat te stellen deze gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.

Recht van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die
plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een derde.
In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden
voor de verwerking zijn die zwaarder wegen of die verband houden met de instelling, uitoefening of
onderbouwing van een rechtsvordering.
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We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder die in Nederland toezicht houdt op de naleving van de
privacywetgeving. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag.
We stellen het in dit geval wel op prijs als u eerst contact met ons opneemt om te kijken
of we uw klacht kunnen oplossen.
Als u een beroep wilt doen op uw rechten, kunt u contact opnemen met de contactpersoon
die in deze privacyverklaring genoemd wordt. Als wij goede redenen hebben om uw verzoek
te weigeren, zullen wij toelichten waarom dit zo is.

12. Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een medewerker tussen komt.

13. Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies ter ondersteuning van het beheer
van de website en de statische verwerking. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website
en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen
van u browser verwijderen.

14. Contactpersoon
Met vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact
opnemen met de afdeling HR van K3 Industriezand B.V. Stuur een e-mail naar info@k3.nl gericht
aan de afdeling HR.

15. Datum en aanpassing van de privacyverklaring
We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. U bent zelf
verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring.
We raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Deze privacyverklaring
is van augustus 2019, versie 1.1.
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