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In deze privacyverklaring geven 
wij antwoord op de volgende 
vragen: 

1.   Algemeen

2.   Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u en waarom?

3.   Hoe zit het met het gebruik van mijn gegevens door derden? 

4.   Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens? 

5.   Welke rechten heeft u m.b.t. het gebruik van uw persoonsgegevens

6.   Plaatsen jullie cookies als ik de website bezoek?

7.   Intern beleid

8.   Contact gegevens bij verdere vragen

Mola kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, 

aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De 

meest actuele versie is te allen tijde terug te vinden op onze website. 
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Algemeen
Om onze bedrijfsactiviteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om 

persoonsgegevens van onze bezoekers, en andere relaties te verwerken. In deze 

Privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens van u verwerken, hoe wij 

dat doen en welke rechten u daarbij heeft (zoals uw recht op inzage en uw recht 

om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens). 

Als u Mola bezoekt vragen wij u naar eventuele besmettelijke ziektes. Hiervoor 

tekent u de gezondheidsverklaring. Deze informatie verwerken wij verder om te 

kunnen voldoen aan de in onze branche geldende voedselveiligheidsvoorschriften, 

International Food Standard (IFS). Wij verwerken deze gegevens alleen met uw 

toestemming, maar wij kunnen u de toegang tot ons bedrijf wel weigeren als u 

deze toestemming niet geeft. 
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Welke persoonsgegevens 
verzamelen wij van u en 
waarom?

Type 
betrokkene

Bezoekers bedrijfspand Bezoeker van de website 
(bijvoorbeeld als u een 
contactformulier invult)

Potentiële werknemer bij Mola 

Welke gegevens 
verwerken we? 

•  Contactgegevens zoals voornaam,        
achternaam, bedrijfsnaam
•  Gegevens m.b.t. besmettelijke ziektes
•  Camerabeelden

•  Contactgegevens zoals naam, 
email, telefoonnummer)
•  Het door u achtergelaten 
bericht, inclusief eventueel door 
u achtergelaten 
persoonsgegevens in dat bericht 
(CV en motivatie)
•  Cookies (zie voor meer 
informatie verder hieronder)

•  Contactgegevens zoals naam, email, 
telefoonnummer) vanaf het moment dat u 
uw gegevens invult of achterlaat op de 
website, uw interesse voor een baan per 
email doorgeeft of op andere wijze aanmeldt 
of wordt aangemeld om uw interesse in een 
baan bij Mola bekend te maken.
•  Het door u achtergelaten bericht, inclusief 
eventueel door u achtergelaten 
persoonsgegevens in dat bericht (CV en 
motivatie)

Waarom 
verwerken we 
uw gegevens?

Interne controle, bedrijfsbeveiliging en 
naleving voldoen aan de in onze branche 
geldende voedsel- veiligheids- 
voorschriften (IFS)

Voor servicedoeleinden om uw 
bericht te kunnen opvolgen en u 
over de vervolgstappen te 
kunnen informeren

Deze persoonsgegevens worden verwerkt 
om uw geschiktheid en beschikbaarheid te 
kunnen beoordelen in verband met tijdelijke 
of vaste vacatures die binnen Mola vacant 
zijn, waarbij ook gebruik gemaakt kan 
worden van referentiechecks, social media of 
testresultaten (indien dit voor de functie 
relevant is en bij de vacaturetekst is 
aangegeven).

Waarom mogen 
we uw persoons- 
gegevens 
gebruiken?

Het gebruik van uw persoonsgegevens is 
noodzakelijk voor het behartigen van 
het gerechtvaardigd belang van Mola of 
derden. Dat gerechtvaardigd belang is 
het belang van Mola om onze eigen-
dommen te beveiligen en te voldoen aan 
de in de branche geldende voorschriften. 
De gegevens met betrekking tot 
besmettelijke ziektes (gezondheids-
verklaring) verwerken we alleen met uw 
toestemming. U kunt de toestemming 
altijd weer intrekken. 

Het behartigen van ons 
gerechtvaardigde belang om 
onze diensten zo efficiënt 
mogelijk aan de bezoekers van 
onze website te kunnen verlenen. 

Het gebruik van uw persoonsgegevens is 
noodzakelijk voor het behartigen van het 
gerechtvaardigd belang van Mola. Dit om uw 
geschiktheid om werkzaamheden binnen 
Mola te kunnen beoordelen. 

Wie hebben er 
toegang tot uw 
gegevens?

Alleen medewerkers van Mola die de 
persoonsgegevens nodig hebben om 
hun werkzaamheden uit te voeren, 
hebben rechtstreeks toegang tot uw 
gegevens. 

Alleen medewerkers van Mola 
die de persoonsgegevens nodig 
hebben om hun werkzaamheden 
uit te voeren, hebben recht- 
streeks toegang tot uw 
gegevens. 

Alleen medewerkers van Mola die de 
persoonsgegevens nodig hebben om hun 
werkzaamheden uit te voeren, hebben 
rechtstreeks toegang tot uw gegevens.

Hoe lang 
bewaren we uw 
gegevens?

We bewaren uw contactgegevens 
maximaal één jaar nadat u Mola heeft 
bezocht. Wij bewaren uw gezondheids-
verklaring zolang als nodig is om aan 
onze audit verplichtingen te voldoen.  
Ook dit is één jaar. 

Indien dit na deze fase leidt tot een concrete 
indiensttreding worden deze gegevens 
gebruikt en bewaard t.b.v. de 
indiensttreding. 
In alle andere situaties worden de gegevens 
verwijderd binnen vier weken na uw reactie 
verwijderd, tenzij er expliciete toestemming 
is van de kandidaat om gegevens te 
bewaren.

Moet ik deze 
gegevens aan 
Mola 
verstrekken?

De verwerking van deze persoons-
gegevens is nodig als u toegang wenst 
tot het gebouw van Mola. Zonder deze 
gegevens kunnen wij u geen toegang 
verlenen. 

De verwerking van deze 
persoonsgegevens is nodig als u 
wenst dat Mola contact met u 
opneemt. Zonder deze gegevens 
kunnen wij  geen contact met u 
opnemen. 

De verwerking van deze persoonsgegevens 
is nodig om uw geschiktheid voor een 
mogelijke functie bij Mola te toetsen. Zonder 
deze gegevens kunnen wij uw sollicitatie niet 
in behandeling nemen. 
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Hoe zit het met het gebruik van 
mijn gegevens door derden? 
Mola heeft met alle partijen aan wie zij uw persoonsgegevens verstrekt, afspraken 

gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van 

uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het interne privacy 

beleid van Mola en deze externe Privacyverklaring. 

Als wij derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen wij dat alleen als wij 

zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor 

een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens hebben verkregen, 

en alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Verder gelden 

er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en 

beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar 

bekend worden bij andere partijen. 

In sommige gevallen moeten wij op grond van een wettelijke verplichting ook 

gegevens verstrekken aan derden, zoals justitie. Daarbij kijken wij altijd hoe wij uw 

recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren. 

Als wij uw gegevens willen doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een 

datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen wij dit alleen onder de 

voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract 

waarop de EU Model Clauses van toepassing zijn.

Voor meer informatie over deze leveranciers kunt u contact met ons opnemen. 
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Hoe beveiligen we uw 
persoonsgegevens? 
Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze bezoekers 

en deelnemers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, 

openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de 

geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een 

beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, 

zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren wij u dan 

ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en 

herhaling in de toekomst te voorkomen.
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Welke rechten heeft u met 
betrekking tot het gebruik van 
uw persoonsgegevens (en hoe 
kunt u ze uitoefenen)
•   U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld 

als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk 

is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke 

verplichting. 

•   U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt 

opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke 

doeleinden die gegevens worden gebruikt.

•   Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kun u deze 

persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van 

uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om 

uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.

•   U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze 

systemen. U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een 

andere partij worden overgedragen.

•   Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd 

belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw 

privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische 

redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en 
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back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor 

genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware 

technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben 

voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

•   U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken 

door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een 

kopie van een geldig legitimatiebewijs aan hr@mola.nl. Vergeet u niet om uw 

BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze 

meestuurt. U krijgt binnen een maand antwoord.

•   U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat 

kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/

zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.
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Plaatsen jullie cookies als ik 
jullie website bezoek? 
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest 

gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website voor u 

te optimaliseren. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om meer gerichte 

informatie aan te bieden. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u 

verzonden / opgenomen zonder dat u daarmee hebt ingestemd. 

Op de website van Mola worden cookies geplaatst. Cookies zijn eenvoudige 

tekstbestanden die door uw browser op uw computer, tablet of smartphone 

worden opgeslagen die informatie bevatten. De website instrueert de browser 

waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om 

deze cookies op uw computer op te slaan. Een cookie bevat geen identificerende 

gegevens en worden alleen toegepast om het gebruik van de Mola-site voor u 

gemakkelijker te maken. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u via uw webbrowser 

(bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) het gebruik van cookies blokkeren. De 

meeste onderdelen van onze website blijven dan leesbaar. 

Mola maakt gebruik van twee soorten cookies:

•   Functionele cookies: Deze cookies worden gebruikt om de website 

gebruikersvriendelijker te maken door het gedrag van de bezoeker bij te houden 

en bepaalde voorkeuren op te slaan. 

•   Analytische cookies: Deze cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden 

over het gebruik van onze website. 
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Wat is jullie interne beleid 
voor het omgaan met mijn 
persoonsgegevens? 
Als wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat altijd zorgvuldig en in 

overeenstemming met de wet en ons Privacy Beleid. 

Mola heeft hiervoor een interne Privacy Verklaring ‘Hoe gaan we om met 

Persoonsgegevens bij Mola’ opgesteld. Deze is voor iedere medewerker ten alle 

tijden in te zien op Mijn Mola. 

De basisbeginselen van ons Privacy Beleid zijn:

•   Wij vertellen u altijd wat wij doen met uw gegevens.

•   Wij gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben      

    verzameld.

•   Wij verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig

    hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegeven hebben verkregen.

•   Wij verzamelen, gebruiken en bewaren alleen gegevens als er geen andere   

    manier is om hetzelfde doel te bereiken. 

•   Hoe privacygevoeliger de informatie over u, des te minder gebruik wij maken van  

    de gegevens.

•   Wij gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde  

    grond is.

•   Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde  

    toegang tot persoonsgegevens.

•   Wij hebben maatregelen genomen om de uitoefening van uw rechten te   

    faciliteren.



Met wie kan ik contact 
opnemen als ik vragen heb over 
het gebruik van mijn gegevens? 

Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de afdeling HR via: hr@mola.nl
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