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PRIVACY VERKLARING  
Rainbow Kleinpak BV verzamelt persoonsgegevens m.n. om haar wettelijke taken uit te kunnen voeren. De wijze 
waarop dat gebeurt, is beschreven in deze privacy verklaring. Het geldt zowel voor het geval de persoonsgegevens 
verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen. 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke 
persoon. Om privacy te waarborgen, handelt Rainbow Kleinpak BV altijd in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(UAVG). 
 
Functionaris Gegevensbescherming 
Rainbow Kleinpak BV heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld.  
 
Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden  
Rainbow Kleinpak BV verwerkt de navolgende gegevens, verkregen via https://www.rainbowkleinpak.nl/solliciteren/ 
voor de werving- en selectieprocedure personeel via sollicitatieformulier o.b.v. toestemming. 

 
Naam / Adres en woonplaats / Geslacht / Geboortedatum / E-mailadres / Telefoonnummer / CV 

 
Rechtsgronden  
Rainbow Kleinpak BV verwerkt persoonsgegevens o.b.v. wettelijke verplichting, om een overeenkomst met een klant 
en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren en o.b.v. toestemming van de betrokkene.  
 
Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie  
‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte 
(EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Rainbow Kleinpak BV geeft geen persoonsgegevens door aan een 
derde land. 
 
Bewaartermijnen  
Rainbow Kleinpak BV bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, 
afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn. Voor zover er voor bepaalde 
gegevens in deze verklaring geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal één 
jaar na afloop van (i) de duur van de relatie met de betrokkene dan wel (ii) de eventuele toepasselijke wettelijke 
bewaartermijn. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. 
 
Uw privacy rechten 
U kunt bij Rainbow Kleinpak BV een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen 
of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Rainbow 
Kleinpak BV uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder 
moment weer intrekken.  

 
Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met ons via de mail;  
info@rainbowkleinpak.nl. Rainbow Kleinpak BV zal binnen vier weken reageren op uw bericht.  

 
Als u meent dat Rainbow Kleinpak BV handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, 
kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).  

 
Geautomatiseerde profilering of besluitvorming  
Er vindt bij Rainbow Kleinpak BV geen geautomatiseerde profilering of besluitvorming plaats. 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Rainbow Kleinpak BV passende technische en organisatorische 
maatregelen getroffen. 
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