Privacyverklaring Eleveld Transport B.V.
en Eleveld Scheepvaart B.V.

Algemeen
Eleveld Transport B.V. en Eleveld Scheepvaart B.V. (hierna: ‘wij’/ ‘ons’/ ‘onze’) hechten veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij heldere en transparante
informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en
zullen daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.
Onze diensten
Wij verzorgen het transport over de binnenwateren van Europa met onze twee schepen Mcs Carinalexander en
Mcs Michaelangelo. Wij vervoeren bulk-, stukgoed, containers en (speciale) drijvende transporten. Daarnaast
verzorgen wij het noodzakelijke papierwerk en vrachtbemiddeling.
Deze privacy verklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens via onze website. Via onze
website is het niet mogelijk om uw gegevens achter te laten en bijvoorbeeld in te schrijven voor nieuwsbrieven.
Onze website wordt ingezet om u als bezoeker te informeren over onze diensten. Wij treden op als
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Onze
contactgegevens zijn:
Eleveld Transport B.V. en Eleveld Scheepvaart B.V.
Beemd 25
3344 GC Hendrik-Ido-Ambacht

Michael Eleveld
+31 (0)6 23 22 55 73
info@eleveldtransport.nl

Verwerking van persoonsgegevens
Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze klanten en bezoekers op de website en daarom voldoen wij
aan de eisen van de Algemene Verordering Gegevens Bescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en overige
privacywet- en regelgeving. Wij verzamelen persoonsgegevens niet zomaar. De gegevens die wij verwerken
hebben als doel om de dienstverlening tot stand te brengen, te verbeteren of om aan bepaalde wettelijke
verplichtingen te voldoen. De gegevens die wij verwerken zijn, uw naam, adresgegevens en emailadres(sen)/telefoonnummer(s).
Cookies of vergelijkbare technieken
Wij maken geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken om het gebruik van onze website te
analyseren.
Social media
Op onze website kunt u doorlinken naar onze social media pagina’s zoals Facebook en LinkedIn. Door het
gebruik van deze applicatie worden er cookies geplaatst door de betreffende social media pagina, in dit geval
Facebook en Linkedin. Uiteraard zorgen wij voor de juiste beveiliging en het juiste gebruik, maar helaas hebben
wij geen invloed op de verwerking van gegevens door social media. Wilt u weten welke persoonsgegevens zij
verwerken, dan verwijzen wij u naar de betreffende social media website.
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Derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten uw
gegevens toch nodig zijn voor derden dan zal er een verwerkingsovereenkomst gesloten worden. Dit is om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Bewaartermijn en beveiliging
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
gegevens worden verzameld. Bepaalde gegevens moeten langer worden bewaard (veelal 7 jaren), omdat wij
ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht). Daarnaast nemen wij
de bescherming van uw gegevens serieus en nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Uw rechten
U heeft altijd het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken in te zien. Nadat u deze heeft bekeken,
kunt u vragen om deze te laten corrigeren of te wissen. Daarnaast kunt u de verwerking van uw
persoonsgegevens laten blokkeren. Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op basis van uw
toestemming, kunt u deze toestemming altijd intrekken.
Heeft u desondanks het gevoel dat wij niet correct met uw persoonlijke gegevens omgaan, meld het ons dan of
u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zij zien toe op de naleving van de
privacywet- en regelgeving. Meer informatie over het indienden van een klacht bij de AP kunt u hier vinden.
Wij behouden ons het recht voor om – bijvoorbeeld omdat veranderende wetgeving dat van ons verlangt –
deze privacyverklaring aan te passen. Op onze website plaatsen wij eventuele herziene versies.
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