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U bent op deze pagina terecht gekomen omdat u meer wilt weten over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgege-

vens. Om aan onze informatieplichten conform art. 12 e.v. van de AVG te voldoen, vindt u onderstaand al onze informatie met 

betrekking tot de bescherming van uw privacy. 

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Reym B.V.

Computerweg 12d

3821 AB  AMERSFOORT

Tel. 033 – 455 8890

E-mail: hrreym@reym.nl 

Meer informatie over Reym vindt u op onze website www.reym.nl.

Reym is onderdeel van:

REMONDIS SE & Co. KG

Brunnenstr. 138

44536 Lünen // Germany

Tel. +49 2306 106-0

Meer informatie over REMONDIS vindt u op onze website www.remondis.de.

Doel van de verwerking

De van u ontvangen gegevens verwerken wij in principe alleen voor de doelen waarvoor wij ze ontvangen en verzameld 

hebben. Dat kan de volgende doelen betreffen:

• Uitvoering van de communicatie

• Antwoorden op aanvragen

• Voorbereiding en uitvoering van diensten

• Voorbereiding en afwikkeling van overeenkomsten

In geval van verwerking voor andere doelen houden wij ons aan de richtlijnen van  art. 6 lid 4 van de AVG, die inhouden 

dat wij aan heel strenge eisen zijn gebonden met betrekking tot het waarborgen van uw privacy en u dat u daarover wordt 

geïnformeerd.

Rechtsgrond voor de verwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is art. 6 van de AVG (zie hierna de letterlijke tekst van dit artikel). 

Artikel 6 - Rechtmatigheid van de verwerking 

1.  De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan: 

 a)  de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke 

doeleinden; 

 b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op ver-

zoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; 

 c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke 

rust; 

 d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te 

beschermen; 

 e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de 

uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;  
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 f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoor-

delijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de 

betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer 

de betrokkene een kind is. De eerste alinea, punt f), geldt niet voor de verwerking door overheidsinstanties in het kader 

van de uitoefening van hun taken. 

U heeft te allen tijde het recht uw toestemming te herroepen. 

Als een verwerking op grond van art. 6 lid 1 letter f) van de AVG plaatsvindt (een belangenafweging), heeft u als betrokkene 

het recht verwerking van de persoonsgegevens te herroepen. 

Gegevensoverdracht aan derden en buiten de EU

Uw gegevens worden in principe alleen aan derden doorgegeven:

• als dat voor de uitvoering van de overeenkomst met u noodzakelijk is, 

• het doorgeven op basis van een belangenafweging in de zin van art. 6 lid 1 letter f) van de AVG is toegestaan, 

• wij juridisch verplicht zijn tot het doorgeven of wanneer u ons daarvoor toestemming heeft verleend.  

 

Indien de overdracht van gegevens naar een ander land buiten de EU plaatsvindt, wordt een passend gegevensbescher-

mingsniveau verzorgd, door het afsluiten van EU-standaardclausules en/of deelname van de ontvanger aan het zogeheten 

“Privacy Shield” zodat de door derden voor de privacybescherming en veiligheid van uw gegevens passende maatregelen 

zijn gegarandeerd. 

Opslagduur

De persoonsgegevens worden door de verantwoordelijke net zo lang opgeslagen als dat voor het doel van de verwerking 

noodzakelijk is. In zoverre de opslag van gegevens niet meer nodig is worden deze gewist. 

Op verzoek zullen wij u schriftelijk of langs elektronische weg informeren over de gegevens die wij van u persoonlijk bij ons 

hebben opgeslagen. 

Neem daarvoor a.u.b. contact op met

Reym B.V.

T.a.v. contactpersoon AVG

Computerweg 12d

3821 AB  AMERSFOORT

Tel. 033 – 455 8890

E-mail: hrreym@reym.nl

KVK Amersfoort nummer: 

31 03 85 41 

BTW nummer:
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