
                       

Pagina 1 van 9 
  v2019-02-18 

 

Privacyverklaring voor Sollicitanten 

Verwerking van Jouw Persoonsgegevens   

Welke categorieën persoonsgegevens verwerkt Travelcard B.V., gevestigd aan de P.J. Oudweg 4, 1314 

CH, Almere (“Travelcard”) van mij en waarom? 

“Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die op jou betrekking hebben. Gedurende het sollicitatieproces 

verzamelen, verwerken en gebruiken wij jouw persoonsgegevens om verschillende redenen. Bijvoorbeeld: 

Welke persoonsgegevens? Waarom? 

 Identificerende gegevens 

 Contactgegevens 

 Opleiding en werkervaring 

 Andere sollicitatiegegevens (bijv. informatie 
opgenomen in jouw sollicitatiebrief, CV of 
verkregen van een recruiter) 

 Informatie verkregen tijdens 
sollicitatiegesprekken 

 Referenties 

 Om jouw sollicitatie te verwerken 

 Om met jou te kunnen communiceren 

 Om de geschiktheid voor de functie te kunnen 
bepalen 

 Om referenties na te gaan 

 Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen 

 

Het is belangrijk om te weten dat Travelcard in enkele gevallen wanneer dit relevant is bijzondere 

persoonsgegevens verwerkt zoals gegevens omtrent uw gezondheid. 

Wil je meer weten over welke persoonsgegevens Travelcard precies verwerkt en waarom, klik dan hier 

voor onze Uitgebreide Privacy Verklaring voor Sollicitanten. 

Met wie deelt Travelcard mogelijk jouw persoonsgegevens en wat gebeurt er indien jouw gegevens 

worden overgedragen naar het buitenland? 

Zoals je wellicht zult weten maakt Travelcard deel uit van de wereldwijde FLEETCOR Groep. Dit betekent 

dat verschillende ondernemingen binnen deze groep betrokken zijn bij de verwerking van 

persoonsgegevens. Ook kan het voorkomen dat wij jouw gegevens delen met andere derden – bijvoorbeeld 

leveranciers of overheidsinstellingen. Ons beleid is om de toegang tot jouw persoonsgegevens zoveel 

mogelijk te beperken. Indien wij genoodzaakt zijn om jouw persoonsgegevens over te dragen naar het 

buitenland, dan nemen wij alle noodzakelijke maatregelen om je te verzekeren dat jouw gegevens 

adequaat worden beveiligd en dat wij aan alle bijbehorende wettelijke verplichtingen voldoen.  

Wil je meer weten over met wie jouw persoonsgegevens worden gedeeld en welke stappen wij 

ondernemen om deze te beschermen, klik dan hier. 

Hoe lang zal Travelcard jouw persoonsgegevens bewaren? 

We zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk, ofwel om aan onze wettelijke 

verplichtingen te voldoen of te verzekeren dat we voldoen aan onze verplichtingen ten aanzien van jou en 

andere derden. Klik hier om hier meer over te weten te komen.  

http://www.travelcard.nl/
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Welke rechten heb ik in relatie tot mijn persoonsgegevens? 

Je hebt een aantal rechten en relatie tot jouw gegevens. Deze omvatten het recht op inzage, correctie en 

verwijdering, evenals meer technische rechten zoals beperking  van de manier waarop wij jouw gegevens 

verwerken en het recht op overdracht hiervan. 

Je rechten zijn belangrijk voor ons en hier staan ze in detail uitgewerkt. 

Met wie kan ik over deze zaken contact opnemen? 

Als je vragen of bedenkingen hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met de 

Functionaris Gegevensbescherming van FLEETCOR, Windmill Hill Business Park, Whitehill Way, Swindon 

SN5 6PE; per email via dpo@leetcor.com of telefonisch via +44 1793 888 870. 

 

  

http://www.travelcard.nl/
mailto:dpo@leetcor.com
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Uitgebreide Privacy Verklaring voor Sollicitanten  

FLEETCOR heeft deze Privacy Verklaring voor Sollicitanten (“Verklaring”) ontwikkeld voor sollicitanten op 

functies bij FLEETCOR ondernemingen. 

Wanneer in deze verklaring wordt verwezen naar de “FLEETCOR Groep”, dan worden hier alle 

ondernemingen bedoeld die hier wereldwijd onder vallen bedoeld. 

In verband met jouw sollicitatie verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij vinden het erg belangrijk dat 

je begrijpt hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken en wij nemen onze verplichtingen op dit vlak zeer 

serieus. Het doel van deze Verklaring is om jou van informatie te voorzien over hoe Travelcard gegevens 

over jou verzamelt, verwerkt, bewaart of anderszins gebruikt, alsmede jouw rechten in relatie tot deze 

gegevens. 

Travelcard verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van jouw sollicitatie naar een baan binnen 

Travelcard. Er zijn soms ook wettelijke vereisten waaraan wij ons dienen te houden in relatie tot jouw 

sollicitatie. Als we niet in staat zijn om de verwerkingen zoals beschreven in deze Verklaring uit te voeren, 

dan kunnen wij mogelijkerwijs jouw sollicitatie niet behandelen. Wij hopen natuurlijk dat dit niet nodig zal 

zijn, maar hebben de verplichting om je hierop te wijzen als onderdeel van deze Verklaring. 

Wij zijn onder bepaalde omstandigheden verplicht om jouw specifieke  toestemming te vragen om jouw 

persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld wanneer dit tot doel heeft om informatie in te winnen bij 

relevante derden over jouw achtergrond voorafgaande aan jouw indiensttreding. In dit kader verzoeken 

wij jou vriendelijk om het formulier te ondertekenen aan het einde van deze Verklaring, waarmee je ons 

toestemming verleent persoonsgegevens te verwerken in het kader van een achtergrondonderzoek. 

Hoewel wij je ten aanzien van specifieke achtergrond checks om toestemming vragen, dien je er rekening 

mee te houden dat wij jouw persoonsgegevens in de meeste gevallen verwerken voor de redenen als 

uiteengezet in deze Verklaring en dat het niet passend of noodzakelijk is om jouw toestemming te 

verkrijgen als juridische basis voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

In deze Verklaring zal je verwijzingen tegenkomen naar “AVG” – waarmee gerefereerd wordt naar de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijnde Europese wetgeving die toeziet op jouw rechten in 

relatie tot jouw persoonsgegevens en hoe organisaties deze moeten beschermen. 

Index 

Om je te helpen snel de informatie te vinden ten aanzien van een specifieke vraag die je misschien hebt, 

hebben we onderstaand een index opgenomen. Je hoeft alleen maar te klikken op de vraag waarop je 

een antwoord wilt hebben en je wordt vervolgens geleid naar de relevante sectie: 

 

 

 

 

http://www.travelcard.nl/
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Welke categorieën persoonsgegevens verzamelt Travelcard over mij? 

“Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die op jou betrekking hebben. Travelcard verzamelt verwerkt en 

gebruikt de volgende categorieën en soorten persoonsgegevens van jou: 

 identificerende gegevens, zoals je naam, geboortedatum, nationaliteit, audio en visuele data 

(bijvoorbeeld in geval van een sollicitatiegesprek op afstand) en sociale media account; 

 contactgegevens, zoals je woonadres, telefoonnummer en email adres; 

 opleiding en werkervaring, zoals contactgegevens van je huidige/voormalige werkgever, 

informatie over genoten opleiding en kwalificaties, werkervaring en andere ervaringen; 

 overige sollicitatiegegevens, zoals informatie uit je CV of sollicitatieformulier, vaardigheden, 

hobby’s en interesses, LinkedIn account; 

 informatie verzameld in het kader van de sollicitatiegesprekken, zoals aantekeningen of 

informatie afkomstig van een recruitment bureau; 

 achtergrondinformatie, zoals informatie verkregen door het nagaan van referenties en bevestiging 

van je werk-/ opleidingsachtergrond; 

 cookies, of vergelijkbare technieken, zoals technische en analytische cookies, sociale media  en 

remarketing pixels, alsmede widgets;   

tezamen “Sollicitatiegegevens”.  

In aanvulling op de verzameling, verwerking en het gebruik van Sollicitatiegegevens, verzamelt, verwerkt 

en gebruikt Travelcard – uitsluitend indien hiervoor een gerechtvaardigde reden is - de volgende 

categorieën bijzondere persoonsgegevens van jou, welke wij beschrijven als “Bijzondere 

Sollicitatiegegevens”:  

 Gezondheids- en medische informatie, zoals informatie over een arbeidsbeperking of handicap. 

Waarom heeft Travelcard mijn Sollicitatiegegevens en mijn Bijzondere Sollicitatiegegevens nodig en wat 

is hiervoor de wettelijke basis? 

Wij verzamelen en gebruiken Sollicitatiegegevens en Bijzondere Sollicitatiegegevens voor verschillende 

redenen gerelateerd aan jouw sollicitatie (de “Verwerkingsdoeleinden”). Wij kunnen deze informatie 

http://www.travelcard.nl/
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echter alleen verzamelen en gebruiken als wij hiervoor een legitieme reden hebben,. Bovendien zijn wij 

verplicht je te informeren over de wettelijke grondslagen waarop wij  de verwerkingen baseren. 

Om je een volledig beeld te geven, hebben wij de Verwerkingsdoeleinden, uiteengezet tegen de 

verschillende wettelijke grondslagen. 

Verwerkingsdoeleinden Wettelijke grondslagen 

1. Administreren en verwerken van jouw 
sollicitatie inclusief identificerende gegevens, 
contactgegevens, informatie over je kwalificaties 
en arbeidsverleden en informatie verkregen 
gedurende sollicitatiegesprekken en opgenomen 
in je CV.  

Verwerkingsdoeleinden 1 t/m 3: 

 Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een 
overeenkomst met jou als de betrokkene; 

 Gerechtvaardigde belangen van Travelcard;  

 Opvolging van wettelijke verplichtingen die 
gelden voor Travelcard in relatie tot 
arbeidsrechtelijke wetgeving;  en 

 Jouw toestemming als betrokkene. 

VOG: 

 Noodzakelijk om te voldoen bepaalde 
wettelijke verplichtingen in relatie tot 
gereguleerde activiteiten van Travelcard of 
Fleetcor.  

2. Om te bepalen of je geschikt bent voor de functie 
waarop je hebt gesolliciteerd en voor eventuele 
toekomstige vacatures, inclusief identificerende 
gegevens, contactgegevens, informatie over je 
kwalificaties en arbeidsverleden en informatie 
verkregen gedurende sollicitatiegesprekken en 
opgenomen in je CV. 

3. Achtergrondonderzoek als onderdeel van het 
sollicitatieproces, inclusief identificerende 
gegevens, contactgegevens, kwalificaties 
informatie over je arbeidsverleden, en verklaring 
omtrent gedrag (VOG). 

4. Opvolging van toepasselijke wetgeving en 
arbeidsrechtelijke verplichtingen, tezamen met 
de administratie van deze verplichtingen, zoals 
loonbelasting, Arbowetgeving en 
immigratiewetgeving, waarbij identificerende 
gegevens en contactgegevens verwerkt moeten 
worden. 

Verwerkingsdoeleinden 4 t/m 5: 

 Opvolging van wettelijke verplichtingen 
van Travelcard, in het bijzonder in relatie 
tot belastingwetgeving, Arbowetgeving, 
sociale zekerheidswetgeving; en  

 Gerechtvaardigde belangen van 
Travelcard. 5. Monitoren en verzekeren van opvolging van 

toepasselijk beleid en wetgeving, waaronder de 
verwerking van jouw identificerende gegevens en 
contactgegevens.  

6. Om met je te communiceren, met medewerkers 
van Travelcard (zoals de HR medewerker of de 
toekomstige lijnmanager) en derde partijen 
(zoals bestaande of toekomstige 
samenwerkingspartners en leveranciers), 
inclusief jou te informeren over toekomstige 

Verwerkingsdoeleinden 6: 

 Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een 
overeenkomst met jou als de betrokkene; 

http://www.travelcard.nl/
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mogelijkheden bij Travelcard, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van jou identificerende en 
contactgegevens.    

 Gerechtvaardigde belangen van Travelcard; 
en 

 Opvolging van wettelijke verplichtingen 
door Travelcard. 

7. Beantwoording en opvolging van verzoeken en 
vorderingen van toezichthouders en andere 
autoriteiten, binnen of buiten jouw thuisland 
waarbij gebruik wordt gemaakt van jou 
identificerende en jouw contactgegevens.    

Verwerkingsdoeleinden 7: 

 Opvolging van wettelijke verplichtingen 
door Travelcard; en 

 Gerechtvaardigde belangen van Travelcard. 

8. Opvolging van bedrijfsmatige verplichtingen,  
inclusief auditverplichtingen (zowel in- als 
extern) en kosten/ budgettaire analyse en 
controle, waarbij  identificerende gegevens, 
contactgegevens en informatie over de functie 
waarop je hebt gesolliciteerd, inclusief salaris en 
arbeidsvoorwaarden een rol kunnen spelen.  

Verwerkingsdoeleinden 8: 

 Gerechtvaardigde belangen van Travelcard,  
bijvoorbeeld in het kader van een effectieve 
bedrijfsvoering; en  

 Opvolging van wettelijke verplichtingen 
door Travelcard. 

9. Homerun maakt gebruik van tools van derde 
partijen waarbij gebruik gemaakt wordt van 
cookies en vergelijkbare technieken om de 
conversie te meten van onze vacatures op sociale 
media, voor website statistieken en om vacature 
advertenties te verrijken.  

Verwerkingsdoeleinden 8: 

 Gerechtvaardigde belangen van Travelcard,  
zoals het onder de aandacht brengen van 
vacatures bij onze doelgroep en het 
stroomlijnen van het sollicitatieproces en 
het stroomlijnen van het sollicitatieproces.  

 

Onderstaand worden de Verwerkingsdoeleinden en bijbehorende wettelijke grondslagen vermeld voor de 

verwerking van Bijzondere Sollicitatiegegevens. 

Verwerkingsdoeleinden Wettelijke grondslagen 

1. Om je sollicitatie en sollicitatiegesprek mogelijk 
te maken en voor opvolging van wettelijke 
verplichtingen, kan het voorkomen dat wij 
gegevens verwerken omtrent uw gezondheid of 
medische situatie. 

 Jouw expliciete toestemming als 
betrokkene indien wettelijk toegestaan; en 

 Noodzakelijk ter uitoefening van 
verplichtingen en ter uitoefening van 
specifieke rechten van jou of Travelcard op 
het gebied van Arbowetgeving, sociale 
zekerheidswetgeving of wetgeving 
gerelateerd aan sociale gelijkheid. 

 

http://www.travelcard.nl/
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We begrijpen dat we je veel informatie geven om te verwerken, en we willen zo duidelijk mogelijk zijn over 

wat we hiermee bedoelen. Wanneer wij het hebben over de gerechtvaardigde belangen van Travelcard of 

van derden, dan kan hiermee worden bedoeld: 

 Jouw geschiktheid bepalen voor indiensttreding / inlening bij of door Travelcard; 

 Implementatie van een groep brede organisatiestructuur en het delen van informatie binnen de groep; 

 Het recht op vrijheid van meningsuiting, de media en de kunsten; 

 Fraudepreventie, misbruik van bedrijfsinformatiesystemen, of witwassen; 

 Het hebben van een klokkenluidersregeling; 

 Fysieke, IT en netwerkbeveiliging; 

 Intern onderzoek; 

 Compliance in relatie tot wettelijke verplichtingen; 

 Voorgestelde fusies en overnames. 

Wanneer wij vertrouwen op gerechtvaardigde belangen als basis voor het verwerken van jouw 

persoonsgegevens, zullen wij het nagestreefde gerechtvaardigde belang van ons en iedere relevante derde 

altijd afwegen tegen jouw belangen en fundamentele rechten en vrijheden in relatie tot de bescherming 

van jouw persoonsgegevens. Hiermee garanderen wij dat kunnen vertrouwen op onze gerechtvaardigde 

belangen en dat wij eventuele aanvullende stappen nemen om jouw belangen daarbij voldoende hebben 

afgewogen. 

OK duidelijk – maar met wie deelt Travelcard mogelijk mijn persoonsgegevens? 

Zoals je mogelijk zult weten maakt Travelcard deel uit van de wereldwijde FLEETCOR Groep. Verschillende 

ondernemingen binnen deze groep zijn dan ook betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens. Om 

te verzekeren dat de hierboven omschreven verwerkingen kunnen worden uitgevoerd, worden jouw 

persoonsgegevens mogelijk gedeeld met ieder van de ondernemingen binnen de FLEETCOR Groep. Het is 

ons beleid om in deze gevallen de categorieën individuen die toegang hebben tot jouw gegevens te 

beperken. 

Travelcard deelt mogelijk persoonsgegevens met derden, inclusief ondernemingen binnen en buiten de 

FLEETCOR Groep, gevestigd in iedere jurisdictie waar deze ondernemingen gevestigd zijn, voor de volgende 

Verwerkingsdoeleinden: 

 Binnen de FLEETCOR Groep. Aangezien de FLEETCOR onderneming waar jij solliciteert (Travelcard) 

onderdeel uitmaakt van een wereldwijde groep van ondernemingen met haar hoofdkantoor in de 

staat Georgia in de Verenigde Staten, waarbij deels de management, HR, legal, compliance, finance en 

audit verantwoordelijkheid worden gedeeld, deelt Travelcard mogelijk Sollicitatiegegevens en 

Bijzondere Sollicitatiegegevens met - of verschaffen wij toegang tot deze gegevens – met andere 

ondernemingen binnen de FLEETCOR Groep, die deze gegevens mogelijk gebruiken, overdragen en 

verwerken voor de volgende doeleinden: het onderhouden en verbeteren van effectieve administratie 

http://www.travelcard.nl/
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van het personeelsbestand; om informatie over de FLEETCOR Groep over te kunnen brengen; het 

aanhouden van een bedrijfstelefoonboek; onderhoud van IT systemen, het monitoren en verzekeren 

van compliance met toepasselijke beleidsregels en procedures, wetgeving, en om te reageren op 

verzoeken en vorderingen van toezichthouders en andere autoriteiten. 

 

 Toezichthouders, autoriteiten en andere derden. Zoals blijkt uit de hierboven beschreven 

Verwerkingsdoeleinden kan het zijn dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te delen met 

Toezichthouders of andere autoriteiten (bijvoorbeeld de Belastingdienst of het Openbaar Ministerie), 

onafhankelijke externe adviseurs (bijvoorbeeld auditors), verzekeraars, en interne compliance en 

onderzoeksteams (inclusief externe adviseurs die zijn aangesteld voor intern onderzoek). 

 

 Verwerkers van persoonsgegevens. Zoals blijkt uit de hierboven beschreven Verwerkingsdoeleinden 

kan het zijn dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te delen met een of meerdere derden, 

voor het verwerken van persoonsgegevens volgens onze instructies (“Verwerkers”). Verwerkers 

kunnen taken uitvoeren in relatie tot werving en selectie, personeelsadministratie, IT ondersteuning 

en onderhoud, salarisadministratie en vergoeding van onkosten, training, compliance en andere 

activiteiten, en zijn verplicht zich te houden aan contractuele afspraken om passende technische en 

organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter beveiliging van persoonsgegevens en 

uitsluitend verwerkingen uit te voeren conform de gegeven instructies. 

Voor een volledig overzicht  van de FLEETCOR Groep ondernemingen en de partijen met wie wij mogelijk 

jouw data delen, kunt u op de verderop beschreven wijze contact met ons opnemen. (“Met wie kan ik over 

deze zaken contact opnemen?”) 

Zoals je mogelijk zult verwachten zullen sommige ontvangers van Sollicitatiegegevens en Bijzondere 

Sollicitatiegegevens zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) 

Sommige landen waar ontvangers gevestigd zijn bieden mogelijk een adequaat beschermingsniveau voor 

deze gegevens (bijvoorbeeld Canada), en gegevensoverdracht naar andere landen, zoals de VS kan mogelijk 

beschermd zijn op basis van voorzieningen zoals het EU-US Privacy Shield. Indien ontvangers, inclusief 

FLEETCOR Groep ondernemingen, gevestigd zijn in andere landen zonder adequaat beschermingsniveau, 

zal Travelcard alle noodzakelijke maatregelen nemen om te verzekeren dat overdracht buiten de EER 

adequaat beschermd zijn zoals voorgeschreven op basis van de relevante databeschermingswetgeving, 

zoals door middel van het gebruik  door de EU voorgeschreven Standaard Contractuele Clausules 

(bepalingen). Je kunt een kopie opvragen van deze passende beschermingsmaatregelen door contact op te 

nemen volgens de hieronder beschreven wijze. (“Met wie kan ik over deze zaken contact opnemen?”) 

Hoe lang bewaart Travelcard mijn persoonsgegevens? 

Het is ons beleid om persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk. Sollicitatiegegevens 

worden door ons na 4 weken verwijderd, tenzij je ons toestemming hebt gegeven om jouw gegevens langer 

te bewaren. In dat geval worden ze niet langer dan 12 maanden door ons bewaard, tenzij je jouw 

toestemming eerder intrekt. In dat geval worden jouw Sollicitatiegegevens direct verwijderd.  

Welke rechten heb ik in relatie tot mijn  persoonsgegevens? 

http://www.travelcard.nl/
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Je hebt een aantal rechten in relatie tot jouw Sollicitatiegegevens en Bijzondere Sollicitatiegegevens. Deze 

kunnen van land tot land verschillen, maar kunnen als volgt worden samengevat: 

I. Recht op inzage 

Je hebt het recht om bevestigd te krijgen of jouw persoonsgegevens zijn verwerkt, en als dit het 

geval is, hiertoe toegang te verzoeken, inclusief de categorieën van verwerkte gegevens, de 

doeleinden van de verwerking en de ontvangers of de categorieën van ontvangers. We moeten 

hierbij de belangen in van anderen echter in ogenschouw nemen, hetgeen betekent dat het recht 

op inzage geen absoluut recht is. Indien je om meerdere kopieën zullen wij mogelijk kosten een 

rekening brengen. 

II. Recht op rectificatie 

Je hebt het recht om inaccurate of onjuiste persoonsgegevens betreffende jouw persoon te 

rectificeren. We moedigen je aan om regelmatig je persoonsgegevens te controleren om te 

verzekeren dat deze accuraat en up to date zijn. 

III. Recht op verwijdering (recht op vergetelheid) 

Je hebt het recht ons te vragen op jouw persoonsgegevens te wissen. 

IV. Recht op beperking van de verwerking 

In beperkte omstandigheden, heb je mogelijk het recht om te verzoeken dat we de verwerking van 

jouw persoonsgegevens beperken, echter waar wij Sollicitatiegegevens en Bijzondere 

Sollicitatiegegevens verwerken op basis van het gerechtvaardigde belang van Travelcard, dan kan 

het zijn dat dit gerechtvaardigde belang zwaarder weegt dan jouw verzoek of dat we de verwerking 

mogelijk moeten voortzetten om onze rechten te vestigen of uit te oefenen of ter verdediging tegen 

een juridische claim. 

V. Recht op dataportabiliteit 

Je hebt het recht op overdracht van jou betreffende persoonsgegevens, die jij aan ons hebt 

verstrekt, op gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en je hebt het recht om deze 

gegevens over te dragen aan een andere partij. 

VI. Recht op bezwaar en hieraan gerelateerde rechten tegen automatische besluitvorming  

Onder bepaalde omstandigheden heb je het recht om bezwaar te maken, op persoonlijke gronden 

en op ieder moment, tegen de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van 

profilering, en wij kunnen verplicht zijn om de verwerking van jouw persoonsgegevens te staken. 

Ook heb je het recht te verzoeken om menselijke tussenkomst in relatie tot automatische 

besluitvorming, zodat je jouw zienswijze kenbaar kunt maken en bezwaar kunt maken tegen het 

besluit. 

Voor de uitoefening van een van deze rechten, kun je contact met ons opnemen op de hieronder 

beschreven wijze (“Met wie kan ik over deze zaken contact opnemen?”).  

http://www.travelcard.nl/
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Je hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, te bereiken per 

post via postadres Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG; telefonisch via   088 - 1805 250, of door online een 

klachtenformulier in te vullen. 

Met wie kan ik over deze zaken contact opnemen? 

Indien je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot deze Verklaring of voor de uitoefening van jouw 

rechten als betrokkene kun je via onderstaande gegevens contact opnemen met de juiste persoon: 

Functionaris Gegevensbescherming van FLEETCOR, Windmill Hill Business Park, Whitehill Way, Swindon 

SN5 6PE; per email via dpo@leetcor.com of telefonisch via +44 1793 888 870. 

http://www.travelcard.nl/
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