Albert Heijn
Alben Heijn
Postbus 3000
1500 HA Zaandam

Rejo Zenger
Nachtwachtlaan 114
1058 ED Amsterdam

Betreft: uw verzoek tot inzage persoonsgegevens

Geachte heer Zenger,
Alben Heijn B.V. ("Alben Heijn") ontving van u op 21 september jl. per aangetekende post een
verzoek om uw persoonsgegevens in te zien. U heeft een kopie van een legitimatiebewijs
meegestuurd. Deze hebben wij na vaststelling van uw identiteit vernietigd. Eerder had u al op 1
augustus en 31 augustus jl. een verzoek om inzage gedaan, echter deze bleven helaas
onbeantwoord. Waarvoor onze oprechte excuses.
Naar aanleiding van onze reactie van 19 oktober jl., hebben wij uw brief van 30 oktober jl.
ontvangen. Daarin plaatst u terecht een aantal opmerkingen. In onze brief van 19 oktober jl.
wordt inderdaad foutief verwezen naar de Wet persoonsregistratie in plaats van naar de
toepasselijke Wet bescherming persoonsgegevens, waarvoor opnieuw onze excuses. Natuurlijk is
Alben Heijn op de hoogte van het feit dat de Wet bescherming persoonsgegevens al tien jaar van
kracht is en kunt u erop venrouwen dat Alben Heijn de toepasselijke wetgeving naleeft.
Ook wat betreft de gevraagde vergoeding, hebt u helemaal gelijk Alben Heijn zal het reeds door
u betaalde bedrag dan ook terugstonen. Graag ontvangen wij het rekeningnummer waarop wij
het bedrag van € 4,50 kunnen overmaken.
Ten slotte, verzoekt u Alben Heijn om een volledig overzicht van de door Alben Heijn
verwerkte persoonsgegevens. Wij hebben aan de hand van de door uw verstrekte naam en
adresgegevens gezocht of uw gegevens door Alben Heijn worden verwerkt.

Uw gegevens
In vervolg op uw verzoek, blijkt uit onze administratie het onderstaande.
a.

In onze personeelsadministratie zijn van u geen persoonsgegevens aangetroffen.

b. Wij hebben geen AH Bonuskaan op uw naam en opgegeven adres kunnen terugvinden.
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c. Wij hebben niet kunnen achterhalen of u gebruikt maakt van Appie, immers wij maken
enkel gebruik van een statistisch programma dat opslaat hoe vaak Appie wordt gebruikt
en via welk toestel dat gebeurt. Een koppeling met uw naam (al dan niet via een cookie)
of uw bonuskaartnummer vindt niet plaats.
d. U heeft contact gehad met onze Klantenservice betreffende uw inzageverzoek In de
bijlage treft u de uitdraaien aan zoals in onze administratie opgenomen.

Doeleinden van de verwerking
Omdat u contact heeft opgenomen met onze klantenservice, zullen wij de hierboven onder d.
genoemde persoonsgegevens verwerken, om ons in staat te stellen uw verzoek af te handelen en
om contact met u te onderhouden.

Ontvangers van gegevens
De volgende personen en/ of instanties kunnen uw persoonsgegevens ontvangen;
(a) degenen binnen Alben Heijn die belast zijn met of leiding geven aan taken op het gebied
van de verwerking van uw persoonsgegevens of degenen die daarbij betrokken zijn;
(b) (Sub)bewerkers die door Alben Heijn worden ingeschakeld om bepaalde taken m.b.t. de
verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren; en
(c) overheidsinstanties, zoals politie en justitie, voorzover dit noodzakelijk is om te voldoen
aan de wettelijke verplichtingen.
Wij vertrouwen er met het voorgaande op, uw verzoek om inzage in uw persoonsgegevens te
hebben beantwoord.
Hoogachtend,

Alben Heijn B.V.
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