PRIVACYVERKLARING
Coﬀeeshop Joint Venture
Munterstraat 4
6811 GP Arnhem
jv.arnhem@hotmail.com
Onze website maakt gebruik van Google Analytics.
1. Op grond van artikel 28 van de AVG zijn wij als verantwoordelijke een
verwerkingsovereenkomst aangegaan met Google Analytics.
2. Wij maken gebruik van de mogelijkheid dat Google het laatste octet van uw IP-adres in het
tijdelijke geheugen verwijderd wordt, nog voordat het wordt opgeslagen.
3. Wij hebben ervoor gekozen om de Analyticsgegevens die verzameld worden niet te delen met
Google voor de volgende doeleinden: producten en services van Google, benchmarking,
technische ondersteuning en toegang voor accountspecialisten en Google-verkopers/
salesexperts.
4. Ook worden de Analyticsgegevens die verzameld worden niet gedeeld met Google voor
advertentiedoeleinden.
5. Wij hebben de optie uitgeschakeld dat Google surfgedrag van verschillende apparaten en
meerdere sessies aan elkaar koppelt.
6. Wanneer u het niet eens bent met de gegevensverzameling via Google Analytics kunt u dat
ten alle tijden bij ons melden. In dat geval zullen wij zoeken naar een oplossing.
Wanneer u het sollicitatieformulier (Google Forms) via onze website invult en verzendt gaat u er
mee akkoord met de volgende punten:
1. De gegevens die u invult worden automatisch in de database van Google opgeslagen.
2. Dezelfde gegevens slaan wij handmatig op in onze eigen digitale, met wachtwoord beveiligde,
database.
3. Wij gebruiken deze gegevens om kandidaten eventueel uit te nodigen voor een verdere
sollicitatieprocedure.
4. Deze gegevens blijven binnen het bedrijf en worden niet aan derden verstrekt. Alleen de
eigenaar van de coﬀeeshop en de eerste medewerker zullen toegang hebben tot de database
met gegevens.
5. Wanneer u de sollicitatieprocedure afrond en bij ons in dienst treed, zullen uw persoonlijke
gegevens doorgegeven worden aan de Belastingdienst en de Gemeente Arnhem.
6. Bijlagen (CV en kopie legitimatiebewijs) worden maximaal drie maanden bewaard wanneer u
niet bij ons in dienst treed. Daarna worden deze digitaal verwijderd en papieren versies
worden versnipperd en weggegooid. Wanneer u in dienst treed zal een papieren exemplaar
van uw legitimatiebewijs op de zaak bewaard worden. Het sollicitatieformulier zelf wordt ten
alle tijden bewaard.
7. Wanneer u wenst uw gegevens aan te passen of aan te vullen zullen wij dit tot op zekere
hoogte toestaan, afhankelijk van wat er aangepast dient te worden.
8. Wanneer u wenst dat wij uw gegevens naar u toesturen zullen wij ten alle tijden aan deze
wens voldoen.
9. Wanneer u wenst deze gegevens te laten vernietigen zullen wij aan deze wens voldoen.
10. U heeft ten alle tijden het recht om uw toestemming dat wij uw gegevens bewaren in te
trekken.
11. U heeft ten alle tijden het recht om een klacht in te dienen wanneer u het niet eens bent met
de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens.
12. U heeft ten alle tijden het recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens
als u het niet eens bent met onze werkwijze omtrent uw persoonsgegevens.
13. Wanneer wij onverhoopt te maken krijgen met een datalek zullen wij dit binnen 72 uur melden
bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer u het recensie formulier invult gaat u er mee akkoord dat de antwoorden op de vragen
automatisch opgeslagen worden in de Google-database en handmatig in onze eigen database.
Uw recensie kan openbaar op onze website geplaatst worden. Deze recensies zullen ten alle
tijden anoniem op onze website verschijnen. Daarnaast gebruiken wij de antwoorden om de
coﬀeeshop te verbeteren en beter aan de wensen van het publiek te voldoen.

