Privacyverklaring C.V.V.
Over deze privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van de Corps van Vletterlieden v.o.f. De C.V.V. houdt kantoor op de
Zuidersluisweg 5 te IJmuiden. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij de privacy waarborgen voor
personen die direct contact hebben of hebben gehad met ons als leverancier of als klant.
Inhoud
In deze verklaring vind je informatie over de volgende onderwerpen:
- Over deze privacyverklaring
- Inhoud
- Wat zijn persoonsgegevens?
- Van wie hebben we persoonsgegevens
- Welke persoonsgegevens verwerken we?
- Met wie delen we persoonsgegevens?
- Zo zorgen we voor je persoonsgegevens
- Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen.
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met
jou.
Voor een veilige en verantwoorde bedrijfsvoering verwerken* wij jouw persoonsgegevens wanneer
je als leverancier onze locaties bezoekt of je als klant diensten afneemt. Hierbij kan je denken aan
gegevens die jij of jouw werkgever zelf aanleveren, zoals naam, adres en/of e-mailadres. Maar ook
camerabeelden van de beveiliging zijn gegevens die we in verband kunnen brengen met jou.
Van wie hebben we persoonsgegevens?
Wij hebben persoonsgegevens van iedereen die direct contact heeft (gehad) met ons als leverancier
of als klant.
Dus ook van contactpersonen en vertegenwoordigers van zakelijke relaties en leveranciers de C.V.V.
bezoeken.
Welke persoonsgegevens verwerken we?
De C.V.V. verwerkt verschillende persoonsgegevens.
Gegevens over wie je bent
Deze gegevens verwerken we:
- je firmanaam en contactgegevens als je klant bent of leverancier
Dit is het doel waarvoor we ze verwerken:
- je gegevens hebben we nodig voor de administratieve afhandeling.

* Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van
verzamelen tot vernietigen. De “Algemene Verordening Gegevensbescherming” noemt bij verwerken: ‘het verzamelen, vastleggen,
ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen,
met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Zo lang bewaren we je gegevens:
- je firmanaam en contactgegevens bewaren we maximaal 7 jaar nadat onze klant/leverancier
relatie is beëindigd
- we slaan geen bijzondere persoonsgegevens op
Gegevens over waar je je bevindt en wat je doet
Deze gegevens verwerken we:
Jouw beeldopnamen gemaakt met beveiligingscamera’s met tijdsinformatie wanneer je je in of rond
het gebouw op de Zuidersluis bevindt.
Dit is het doel waarvoor we ze verwerken
Om de veiligheid en beveiliging te kunnen waarborgen, maakt de C.V.V. gebruik van
camerabewaking. Deze beelden gebruiken wij voor toezicht op ons terrein en in ons gebouw. Deze
beelden worden na 30 dagen overschreven. Wanneer er mogelijk sprake is van een onregelmatige
situatie kunnen wij onder strikte voorwaarden de beelden terugkijken en deze eventueel doorgeven
aan de politie. Beelden die zijn doorgegeven aan de politie, vallen onder de verantwoordelijkheid van
de politie.
Je gebruik van onze system en netwerken.
Wanneer je gebruikt maakt van onze systemen of netwerken, leggen wij geen gegevens vast. De
C.V.V. maakt evenmin gebruik van functionele, analytische en/of tracking cookies.
Met wie delen we persoonsgegevens?
In principe delen we je gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of
verplichting voor is. Als je bijvoorbeeld een misdrijf pleegt, kunnen we aangifte tegen je doen. Soms
moeten we op basis van een overeenkomst of reglement jouw gegevens delen met een andere partij
of organisatie.
Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons natuurlijk aan.
Hieronder zie je met wie we persoonsgegevens kunnen delen:
Dienstverleners die voor de C.V.V. werken
We worden geholpen bij ons werk door andere dienstverleners. We delen alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor een goede dienstverlening en we maken goede afspraken met
die dienstverleners over wat ze met die persoonsgegevens mogen doen. Deze afspraken leggen we
vast in contracten.
Dit doen de dienstverleners bijvoorbeeld:
- ze ontwerpen, beheren en verbeteren onze systemen, netwerken en applicaties.
Zo zorgen we voor je persoonsgegevens.
We besteden aandacht aan de beveiliging van onze systemen en persoonsgegevens. We houden
toezicht op hoe persoonsgegevens worden gebruikt en beveiligd.
We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt en alleen geautoriseerd personeel
mag je gegevens inzien en verwerken.

Er is toezicht op ons:
- de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij de Algemene Verordening
Gegevensbescherming naleven.
- Het Havenbedrijf Amsterdam controleert of wij aan de eisen uit de Havenverordening voldoen.
Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen
Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de gegevens die wij van je vastleggen. Zijn de
gegevens volgens jou onjuist, kun je deze laten corrigeren, beperken of laten wissen. Wil je van dit
recht gebruik maken, kun je contact met ons opnemen:
Contactgegevens:
Corps van Vletterlieden v.o.f
Zuidersluisweg 5
1975 AK IJmuiden
Telefoonnummer: 0255 521796 (kantoor)
info@vletterlieden.nl
Je krijgt binnen 2 weken een reactie.

