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ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING 

INFORMATIE INZAKE PRIVACYBELEID 

TOESTEMMING TOT HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS 

 

Algemene verordening gegevensbescherming 

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming - Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 van kracht. Hierin staan 
de richtlijnen inzake de bescherming, verwerking en het vrije verkeer van persoonsgegevens van 
natuurlijke personen. Deze verordening is rechtstreeks van toepassing op alle entiteiten die 
dergelijke gegevens verwerken, in alle lidstaten van de Europese Unie, waaronder Portugal. 
Dit wordt gezien als de meest belangrijke regelgevende maatregel op het gebied van 
privacybescherming. De persoonsgegevens van alle inwoners van de EU worden beschermd 
ongeacht hun nationaliteit, waarbij met name het individu (de persoon) en zijn/haar recht op 
privacy de kern van de gegevensbescherming vormt.  
 
 

Gebruik van persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het 
verlenen van toegang tot en werving via het besloten gedeelte van www.nm4y.com 
Nimco Portugal Limitada, Nimco International Group BV en haar dochtermaatschappijen 
gebruiken deze gegevens voor het aantrekken van personeel voor de respectieve 
ondernemingen. Daarbij zal voornamelijk gebruik worden gemaakt van e-mail, rechtstreeks 
contact, SMS en MMS. 
 

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

Het bedrijf Nimco Portugal Limitada (hierna te noemen Nimco) is verantwoordelijk voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens, automatisch of anderszins, alsmede het verzamelen, 
organiseren, behouden en verwijderen daarvan. 

Nimco kent en voldoet aan de richtlijnen voor de verwerking van persoonsgegevens, momenteel 
vastgelegd in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 
2016 (de zogenoemde AVG). 

 

Reden voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens  

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zullen alleen worden gebruikt voor hierboven 
genoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens kunnen aan andere worden overgedragen, maar 
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zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u toestemming hebt 
gegeven. 

Het doorsturen van persoonsgegevens door Nimco is niet gebaseerd op een wettelijke 
verplichting, maar is bedoeld om voor de werving van personeel curriculum vitae te kunnen 
voorleggen en toezenden aan eerder genoemde commerciële ondernemingen of hun 
dochtermaatschappijen.  

Bewaartermijn gegevens 

Conform de richtlijnen van de organisatie en de procedures die geheimhouding en 
vertrouwelijkheid garanderen, worden uw gegevens opgeslagen zolang deze nodig zijn voor het 
doel waarvoor ze verzameld zijn. Na het verstrijken van deze periode zullen uw gegevens 
worden vernietigd. Zodra de wervingsprocedure is afgerond, en de persoon in kwestie is niet 
aangenomen, dan heeft hij/zij het recht te vragen om onmiddellijke verwijdering van de 
gegevens. Wanneer een dergelijk verzoek uitblijft, heeft Nimco het recht om deze gegevens 
voor een maximale periode van 3 jaar te bewaren, waarna opdracht gegeven zal worden tot 
verwijdering. 

 

Recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, bezwaar tegen 
verwerking, aanvragen van overdraagbaarheid van gegevens, profilering 

U hebt te allen tijde en kosteloos het recht om: 

- Nimco te verzoeken inzage te geven in de gegevens die u ons hebt verstrekt; 

- Nimco te verzoeken uw gegevens te corrigeren; 

- Nimco te verzoeken uw gegevens te verwijderen; 

- Nimco te verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken; 

- bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens; 

- Nimco te verzoeken uw gegevens over te dragen naar een entiteit van uw keuze; 

- bezwaar te maken tegen een besluit dat uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking 
is gemaakt, waaronder profilering, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat op 
vergelijkbare wijze een aanmerkelijke invloed op u heeft. 

Daarbij wordt opgemerkt dat wanneer er een wettelijke norm of verplichting bestaat die voorrang 
heeft op deze rechten, Nimco u onder vermelding van de betreffende reden zal informeren over 
het niet kunnen voldoen aan uw verzoek. 
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Recht op bezwaar 

Wanneer u vindt dat uw gegevens niet overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, namelijk 
Europese en nationale wetten, worden verwerkt, dan heeft u het recht om schriftelijk bezwaar in 
te dienen bij een toezichthoudende instantie (zoals: Comissão Nacional de Proteção de Dados, via 
www.cnpd.pt/bin/duvidas/queixas_frm.aspx ), of bij de gegevensverwerkende instantie ( 
reclamacaodadospessoais@nm4y.com ). 

 

 
Contact 

Nimco is een handelsonderneming en een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid conform Portugees recht, ingeschreven in het daartoe bevoegde 
handelsregister onder nummer 504694197, en gevestigd in Parque Cesarimo, Fracção B, Avenida 
Comendador Ângelo da Silva Azevedo, 284, 3700-648 Oliveira de Azemeis, Cesar, Portugal.  

e-mail: gestaodadospessoais@nm4y.com  

Telefoonnummer: +351 256 810 470 
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