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1.

Inleiding

Dit is het privacyverklaring leveranciers van Van de Mheen Foodservices B.V. (verder Van de Mheen
Foodservices). Deze verklaring verschaft informatie over de persoonsgegevens die Van de Mheen
Foodservices verwerkt van leveranciers. Van de Mheen Foodservices gaat zorgvuldig om met de
persoonsgegevens van haar leveranciers en zorgt ervoor dat elke verwerking van de
persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Deze privacyverklaring is een onderdeel van het privacybeleid van Van de Mheen Foodservices. De
meest recente versie van de privacyverklaring leveranciers is terug te vinden op de website van Van
de Mheen Foodservices.
In het eerste deel van deze verklaring wordt in zijn algemeenheid beschreven op welke wijze Van de
Mheen Foodservices omgaat met privacy. In het tweede gedeelte (de bijlage) wordt ingegaan op de
verschillende doelen waarvoor gegevens worden verzameld.
2.

Reikwijdte en doelstelling van de privacyverklaring

2.1

Reikwijdte

Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens van leveranciers die door Van de Mheen
Foodservices verwerkt worden. Wanneer wij het in deze verklaring hebben over leveranciers
bedoelen wij hier ook mee voormalige leveranciers.
2.2

Doel

Deze verklaring heeft tot doel:
a. de persoonlijke levenssfeer van de leveranciers van wie Van de Mheen Foodservices
persoonsgegevens verwerkt te beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen het
verwerken van onjuiste gegevens;
b. te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan waarvoor ze
verzameld zijn;
c. de rechten van onze leveranciers te waarborgen.
3.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

3.1

Verzamelen

Van de Mheen Foodservices verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer daar een doel
voor is.
Het doel of de doeleinden zijn omschreven voordat wordt begonnen met het verzamelen van de
persoonsgegevens. De leveranciers worden vooraf geïnformeerd over het doel van het verzamelen
van de persoonsgegevens. Bij uitbreiding of wijziging van een doel worden de desbetreffende
leveranciers eveneens geïnformeerd.
We hebben de onderdelen van processen waarbij persoonsgegevens van leveranciers worden
behandeld hieronder benoemd. Per onderdeel wordt aangegeven welke persoonsgegevens Van de
Mheen Foodservices verwerkt, voor welke doeleinden we dat doen en hoe lang we uw gegevens
bewaren.
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De volgende procesonderdelen worden in de bijlage verder toegelicht:
●
●
●
●

3.2

Aanmaken leverancier
Bonus / Promo
Leverancier bestand incl CRM
Evenementen

Verwerken persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking
tot persoonsgegevens. Onder deze handelingen wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, het
vastleggen, het ordenen, het bewaren, het bijwerken, het wijzigen, het opvragen, het raadplegen, het
gebruiken, het verstrekken door middel van doorzending, de verspreiding of enige andere vorm van
terbeschikkingstelling, het samenbrengen, het met elkaar in verband brengen en het afschermen,
uitwissen of vernietigen van gegevens.
Van de Mheen Foodservices is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van
haar leveranciers.
Zij schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten ook derden in.
Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten
persoonsgegevens verwerken doen zij dit in de hoedanigheid van bewerker. Om zorg te dragen voor
de vereiste technische en organisatorische maatregelen ten aanzien van deze persoonsgegevens
sluit Van de Mheen Foodservices met de bewerker een bewerkersovereenkomst af.

3.3

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn alle persoonsgegevens die informatie verschaffen over iemands:
godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven,
strafrechtelijke persoonsgegevens, persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk handelen
waarvoor een verbod is opgelegd. Van de Mheen Foodservices verwerkt geen bijzondere
persoonsgegevens van haar leveranciers.

4.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Van de Mheen Foodservices gaat uiterst zorgvuldig om met de verkregen persoonsgegevens. Van de
Mheen Foodservices heeft daarvoor verschillende technische en organisatorische maatregelen
genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligt
Van de Mheen Foodservices haar systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor
informatiebeveiliging. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere
verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

5.

Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Een leverancier mag op ieder moment inzage vragen in de persoonsgegevens die Van de Mheen
Foodservices over hem verzamelt en het verzoek doen om deze te laten corrigeren. Het verzoek tot
het verwijderen van persoonsgegevens kan alleen aangevraagd worden voor voormalig leveranciers.
Voor actieve leverancier geldt dat dit niet mogelijk is omdat deze informatie noodzakelijk is voor het
goed laten verlopen van het inkoopproces.. Het verwijderen van contactpersonen die niet meer
werkzaam zijn bij de (actieve) leverancier kan wel aangevraagd worden. Een verzoek tot inzage of
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correctie kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar t.buskermolen@vandemheenfoodservices.nl.
Indien de leverancier geen e-mail of andere marketing-uitingen meer wenst te ontvangen met
informatie over Van de Mheen Foodservices kan dit aangegeven worden via de opt-out van deze
diensten.
Indien het verzoek van de leverancier om inzage, correctie of verwijdering niet naar tevredenheid
wordt uitgevoerd kan de leverancier hierover contact opnemen met de Privacy Officer van Bidfood en
Van de Mheen Foodservices. De Privacy Officer is te benaderen via e-mail

privacyofficer@bidfood.nl
Indien de afhandeling van de klacht door de Privacy Officer niet naar tevredenheid van de leverancier
wordt uitgevoerd kan de leverancier zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
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Bijlage 1: Aanmaken leverancier
Doeleinden verzamelen persoonsgegevens
voor
Het kunnen aanmaken van een leverancier in
verband met het afnemen van goederen en/of
diensten.

Toelichting
Om goederen en/of diensten te kunnen
afnemen en om te borgen dat facturen aan de
juiste leveranciers betaald worden is het van
belang om de juiste gegevens in ons systeem te
verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij voor
deze doelen
Bedrijfsgegevens zoals NAW, telefoonnummer,
e-mail, kamer van koophandel nummer, BTW
nummer, Iban nummer, naam contactpersoon

Voordat gegevens verwerkt worden wordt een
check gedaan op kamer van koophandel en
BTW nummer

Mailadres medewerker

Indien er geen algemeen mailadres aanwezig
is, wordt het mailadres van een medewerker
gebruikt

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden minimaal 5 jaar bewaard
en dit kan oplopen tot onbeperkt.
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Bijlage 2: Bonus / Promo

Doeleinden verzamelen
persoonsgegevens voor proces
Uitfacturatie van gemaakte (conditie)
afspraken met leveranciers

Welke persoonsgegevens verwerken wij
voor deze doelen

Toelichting
Voor de uitfacturatie is het noodzakelijk om
contactgegevens te hebben van leveranciers.
Uitfacturatie o.a. van Bonus
voorschotten/afrekeningen, promotionele
bijdragen en actiebijdragen.

Toelichting

Naam contactpersoon

De factuur wordt geadresseerd aan de
contactpersoon van de leverancier.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Toelichting

Uw gegevens worden minimaal 5 jaar
bewaard en dit kan oplopen tot onbeperkt.
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Bijlage 3: Leveranciersbestand

Doeleinden verzamelen
persoonsgegevens voor proces
Compleet overzicht van alle actieve
leveranciers in één bestand met daarbij
benodigde gegevens die tot doel hebben om
diverse processen goed te laten verlopen.

Toelichting
Deze bestanden worden gedeeld met diverse
personen in de organisatie. De afdeling Inkoop,
Verkoop, Logistiek en Boekhouding.

Per leverancier vastleggen van
gespreksverslagen t.b.v. het ondersteunen
van het Inkoopproces (CRM)

Welke persoonsgegevens verwerken wij
voor deze doelen

Toelichting

Contactpersoon gegevens zoals naam, email adres en telefoonnummer.

Deze gegevens worden gebruikt om contact op te
nemen met de leverancier. Dit kan op diverse
gebieden zijn. Logistiek, Inkoop, Verkoop,
Boekhouding en Informatievoorziening.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Toelichting

Uw persoonsgegevens worden bewaard tot
uiterlijk één jaar nadat u geen leverancier
meer bent van Van de Mheen Foodservices.
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Bijlage 4: Evenementen
Doeleinden verzamelen persoonsgegevens
voor
Om leveranciers uit te kunnen nodigen voor
evenementen

Toelichting
Om uitnodigingen te versturen voor diverse
evenementen zoals beurzen, workshops,
leveranciersdagen ed

Welke persoonsgegevens verwerken wij
voor deze doelen
NAW gegevens, e-mailadres

Uitnodigingen worden verstuurd zowel via email als via hardcopy

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Onbeperkt
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