
Privacy statement 

Vitensa verwerkt, beheert en beveiligt je persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Wij 

bieden de bezoekers van onze website een veilige informatieplek. We voldoen daarbij aan de eisen 

die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. 

Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement. 

 

Wij gebruiken persoonsgegevens, te weten naam, telefoonnummer en emailadres van een Gebruiker 

wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de website aan Vitensa heeft 

doorgegeven, bijvoorbeeld door het sollicitatieformulier in te vullen. Vitensa gebruikt deze 

persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan 

Vitensa heeft verstrekt. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden tenzij dit noodzakelijk is 

om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Vitensa neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere 

ongewenste handelingen met je persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder 

versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens 

die wij verwerken 

 

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Vitensa hanteert 

de wettelijke termijnen. 

 

Vitensa gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk 

maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website 

wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 

noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. 

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 

je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vitensa BV en heb je het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de 

persoonsgegevens die wij van jou vastleggen in een computerbestand naar jou of een ander, door 

jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van 

jouw persoonsgegevens sturen naar info@vitensa.nl. 

Vitensa BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 


