Mede In het kader van de per 25 mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) verklaart TransPontes vof, Burg. Albardastraat 24, 9076 ET Sint Annaparochie, KvK-nummer
001050001, zich aan de volgende Privacyverklaring te houden.
PRIVACYVERKLARING
Als u ons in de contactpagina via e-mail benadert geeft ons toestemming op uw e-mail te reageren,
telefonisch of per e-mail.
Als u intekent op de Nieuwsbrief geeft ons toestemming van tijd tot tijd een nieuwsbrief over onze
producten en diensten te sturen. U kunt altijd via opt-out in de nieuwbrieven die toestemming
intrekken.
De door de AVG vereiste grondslag is in beide gevallen: de door u gegeven toestemming.
De AVG kent u de volgende rechten toe:
1. Recht op vergetelheid
Wij zullen op uw verzoek persoonsgegevens en tot personen herleidbare gegevens wissen in bepaalde
situaties; welke dat zijn, vermeldt artikel 17 van de AVG. Dit artikel vermeldt ook wanneer u dit recht
niet kunt uitoefenen. Wij zullen de gegevens z.s.m. wissen, maar in ieder geval binnen een maand.
2. Recht tot inzage
U hebt het recht tot inzage van de persoonsgegevens en tot personen herleidbare gegevens die wij van u
verwerken.
3. Recht op rectificatie en aanvulling
U hebt het recht de persoonsgegevens en tot personen herleidbare gegevens die wij van u verwerken te
rectificeren en aan te vullen.
4. Recht op beperking
U hebt het recht de verwerking door ons te laten beperken; voor de criteria zie AVG art. 18.
5. Het recht tot verwijderen en wijzigen van persoonsgegevens
Wij zullen op uw verzoek terstond persoonsgegevens en tot personen herleidbare gegevens wissen.
6. Overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit)
Op uw wens zullen wij uw gegevens overdragen aan een andere partij; dit gebeurt via Excel of pdf.
7. Recht op verbod doorgifte van uw persoonsgegevens aan derde partijen
Wij zullen uw persoonsgegevens of naar personen herleidbare gegevens aan geen enkele derde partij
doorgeven.
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8. Recht op bezwaar
U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van alle of een deel van de gegevens (deze
bepaling overlapt deels de hiervoor genoemde).
Datalekken
Als onverhoopt uw persoonsgegevens tegen de afspraken in, in het bezit van niet-gerechtigde derden
komen (datalekken), zullen wij u daarvan op de hoogte stellen en waar de AVG dat vereist ook de
Nederlandse toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens
(https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Tevens zullen wij de schade zo veel mogelijk beperken.
Klachten
U hebt het recht en de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Beveiliging
In overeenstemming met de AVG hebben wij een intern document, het Register Verwerkingsactiviteiten,
waarin wij beschrijven hoe wij ons privacy- en beveiligingsbeleid organisatorisch, procedureel en
technisch vormgeven. Bij een inspectie door de Autoriteit Persoonsgegevens moet dit register worden
overlegd.
De persoonsdata die wij van u bezitten worden opgeslagen en verwerkt op met passwords beveiligde
computers en laptops. Op een zodanige wijze dat bovengenoemde rechten door u kunnen worden
uitgeoefend. Onze computers en laptops zijn met regelmatig vernieuwde anti-malware oplossingen en
goede wachtwoorden beveiligd.
Verwerkersovereenkomsten
Wij gebruiken Google Analytics zeer minimaal voor het analyseren en verbeteren van de werking van
onze website. Uw gegevens zijn voor Google niet toegankelijk omdat ze versleuteld en anoniem worden
verwerkt en niet met Google worden gedeeld. Er is slechts één functionele cookie, voor het gebruik
waarvan wij geen toestemming van u nodig hebben. Desondanks hebben wij wel een
Verwerkersovereenkomst met Google gesloten, zoals de AVG eist.
Wijzigingen Privacyverklaring
Eventuele wijzigingen zullen hier onmiddellijk worden verwerkt.
Verdere informatie over de AVG:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordeninggegevensbescherming
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