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Betreft: inzage in persoonsgegevens.

Geachte heer Zenger,

In uw brief van 21 september geeft u aan dat u op 2 eerdere brieven nog steeds geen antwoord hebt
ontvangen. U verzocht om inzage in de persoonsgegevens die door A1bert Heijn van u verwerkt
worden. Hierbij had u een copy van uw identiteitsbewijs als bijlage bijgesloten. Het spijt ons dat
wij u moeten melden dat beide brieven bij onze Klantenservice maar ook bij de verantwoordelijke
afdeling binnen onze organisatie niet bekend zijn. Helaas kunnen wij u niet aangeven wat hiervan
de oorzaak is.
Bonuskaarthouders die hun persoonsgegevens hebben laten registeren, kunnen erop vertrouwen
dat Albert Heijn zich strikt houdt aan de Wet Persoonsregistratie. Ieders privacy is bij ons bedrijf
absoluut gewaarborgd. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en de belastingsdienst
heeft geen inzage in het AH Bonuskaart bestand. Alleen wanneer het om zeer ernstige zaken gaat,
kan een zogenaamde buitengewone opsporingsambtenaar van de FIOD om inzage vragen. Ook bij
strafzaken is Albert Heijn verplicht op bevel van de Rechter-Commissaris informatie te
verstrekken. Dit is per wet geregeld.
Afhankelijk van wat voor gegevens er door de klant zijn achtergelaten (bijv. door het invullen
van een bonuskaartformulier of via www.ah.nl/bonuskaart), hebben wij onder andere de volgende
gegevens:
-naam
-adres
- e-mailadres
- gezinsgrootte.
De klant kiest er zelf voor welke gegevens ingevuld worden. Een AH Bonuskaart kan ook
anoniem gebruikt worden wanneer er helemaal geen gegevens zijn ingevuld. Dit is niet van
invloed op de primaire functie van de kaart, namelijk het direct verkrijgen van bonuskorting op
de wekelijkse aanbiedingen.
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Afhankelijk van het laten scannen van de bonuskaart door de klant aan de kassa hebben wij de
volgende gegevens:
-aankopen (wanneer en waar)
Over de reden van opslaan verwijzen wij naar onze website, www.ah.nl, waar uitgebreide
informatie te vinden is over privacy. Wij adviseren u om op de startpagina van onze website te
zoeken met het steekwoord ' privacy'.
Een verzoek om inzage in de persoonsgegevens en bestedingen van een AH Bonuskaart kan
alleen ingewilligd worden als een kaarthouder:
1. Een kopie van rijbewijs of paspoort opstuurt naar Albert Heijn, afdeling Bonuskaart,
Antwoordnummer 250, 1500 VC te Zaandam. Verzoeken van personen, anders dan de
kaarthouder, worden niet ingewilligd.
2. 4,50 euro overmaakt ING Bank bankrekeningnummer 69.0362.900 ten name van Albert Heijn
B.V. te Zaandam, onder vermelding van het AH Bonuskaartnummer. Dit bedrag is wettelijk
vastgesteld.
Na ontvangst van betaling en kopie identiteitsbewijs zal de Bonuskaartafdeling de gegevens
binnen twee weken verstrekken. De gegevens bestaan uit:
* Bonuskaartnummer; *NA W; *Dag; *Filiaal; *Omzet; *Transacties; * Aantal eenheden;
*Aantal verzilverde Airmiles.
NB: het is niet mogelijk dit op artikelniveau aan te vragen.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groeten,
ALBERT HEIJN BV

