
                                                   

                                
                                 PRIVACYVERKLARING

Hier vind je de privacyverklaring van SLA. Hierin wordt omschreven hoe er met 
jouw persoonlijkegegevens om wordt gegaan die worden verzameld door SLA. 

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. 
Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

SLA

Wij willen gezond & duurzaam eten voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken.
 
In onze biologische saladebars wandel je gegarandeerd vol energie de deur uit. Kleur op je bord 
staat gelijk aan een hoge voedingswaarde, en dat zie je in overvloed terug in seizoensgebonden 
salades, soepen, breakfast bowls, sappen & snacks. Eén voor één groen, gezond en lekker. 

Contactgegevens
SLA Holding BV
Amstelveenseweg 124
1075 XL Amsterdam 

Kvk: 57641188
Website: www.ilovesla.com
Telefoonnummer: +3120-7718902

Welke gegevens verzamelen we bij SLA

Nieuwsbrief
Op onze website kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief, we ontvangen alleen je e-mailadres. 
Deze gebruiken we uitsluitend voor nieuwsupdates, en sturen we maximaal 8 keer per jaar uit. 
Je kan je altijd weer uitschrijven wanneer je deze mails liever niet meer ontvangt, dit kan dmv de 
link onderaan je nieuwsupdate, of je kan een mail sturen naar info@ilovesla.com.
 
Sollicitatieformulier
Wanneer je bij ons solliciteert via het formulier op onze website ontvangen we jouw persoonlijke 
gegevens. Hiermee kijken we of er een match is met een van onze vacatures, en kunnen zo 
vervolgens contact opnemen. We bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar, daarna word je 
sollicitatie uit ons bestand verwijderd. Welke gegevens vul je in: 

 

 



Het verstrekken van gegevens aan derden
 
We gebruiken je gegevens enkel voor bovenstaand beschreven doeleinden en verstrekken deze 
nooit aan derden. Wanneer je het sollicitatieformulier invult komen deze gegevens wel op onze 
server, deze gegevens worden maximaal 2 jaar lang bewaard.  

Hoe lang bewaren we deze gegevens
 
Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief bewaren we je e-mailadres voor onbepaalde tijd. 
Je kan je echter op elk gewenst moment hiervoor uitschrijven. Wanneer je bij ons hebt gesolliciteerd 
dan bewaren we je gegevens maximaal 1 jaar.

 
Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan hiervoor 
een bericht sturen naar info@ilovesla.com, dan pakken wij je verzoek zo snel mogelijk op.

Heb je een klacht? Dan kan je deze indienen via Autoriteit Persoonsgegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SLA Holding BV gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen 
op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser 
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder 
is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

- Voor + Achternaam
- Adres
- Geboortedatum
- Postcode
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Werkvoorkeur: hoeveel uur per week wil je werken, op wat voor dagen etc.

Waarom we deze gegevens verzamelen 

Omdat we onze klanten graag op de hoogte houden van nieuwe menukaarten & andere interessante 
ontwikkelingen. Daarnaast hebben we een sollicitatieformulier op onze website om dit proces zo 
gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.



Wij beveiligen je persoonsgegevens

SLA Holding BV neemt de bescherming van jouw gegevens heel serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang/openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als jij heb idee hebt dat je gegevens toch niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen 
zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ilovesla.com. 


