
Via de website van Hoeve Wielrevelt kunnen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens 

worden verwerkt. Hoeve Wielrevelt acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot 

belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking 

houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt. Hoeve 

Wielrevelt is de verantwoordelijke voor de gegevensbewerking. In deze privacyverklaring legt Hoeve 

Wielrevelt u uit welke persoonsgegevens Hoeve Wielrevelt verzamelt en gebruikt en met welk doel. 

Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 

 

Persoonsgegevens op basis van uw informatieverstrekking op onze website  

 

Door het gebruik maken van de geboden functionaliteiten van de website, het inschrijven op de 

niewusbrief, het opvragen van contact of het solliciteren op een vacature of het doen van een open 

sollicitatie, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren 

en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan 

bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.  

 

Wij gebruiken de volgende gegevens om uw contactaanvraag te kunnen behandelen;  Naam  Email 

 Telefoonnummer  Uw bericht dat u op onze website achterlaat.  Wij zullen deze gegevens alleen 

gebruiken om u te voorzien van de door u aangevraagde informatie voorziening.   

 

Wij gebruiken de volgende gegevens om uw (open) sollicitatie in behandeling te kunnen nemen;  

Voornaam, tussenvoegsel, achternaam  Curriculum vitae  Emailadres  Telefoonnummer. Door uw 

gegevens via onze website achter te laten geeft u Hoeve Wielrevelt uitdrukkelijk toestemming om 

deze gegevens te gebruiken en vast te leggen in onze systemen ten behoeve van onze kandidaat 

portfolio. U geeft Hoeve Wielrevelt toestemming om de door u verstrekte gegevens te gebruiken om 

contact met u op te nemen over huidige of toekomstige vacatures.  

 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de nieuwsbrief;  Voornaam, tussenvoegsel, achternaam  

Emailadres  Postcode. Door uw gegevens via onze website achter te laten geeft u Hoeve Wielrevelt 

uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken en vast te leggen in onze systemen ten 

behoeve van onze nieuwsbrief. U geeft Hoeve Wielrevelt toestemming om de door u verstrekte 

gegevens te gebruiken om de nieuwsbrief naar toe te sturen.  

 

Gegevens worden niet verstrekt aan derden.  


