G.Schuttevaer,
gevestigd aan
pb 942
1000 ax Amsterdam
Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.schuttevaer.biz
G.Schuttevaer
pb 942
1000 ax Amsterdam
Tel No.0651544931
G.Schuttevaer is de Functionaris Gegevensbescherming van G.Schuttevaer Hij is te
bereiken via Email: service@schuttevaer.biz
Of Onder Tel No. 0651544931
Persoonsgegevens die wij verwerken / bewaren
Naam
Adresgegevens
Scheepsnaam ( indien beschikbaar)
Bankgegevens
IP gegevensoverdraagbaarheid
Email adres ( indien beschikbaar)
Telefoon gegevens.
Historie door ons opgemaakte dokumenten van het vaartuig.
Schuttevaer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schuttevaer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Fakturering en noodzakelijke handelingen behorend van een zakelijke relatie
Persoonsgevens worden bewaard voor de duur:
Zolang de zakelijke relatie duurt
Delen van persoonsgegevens met derden om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Persoonsgegevens worden niet verstuurd of gedeeld met andere bedrijven.
En uitsluitend opgeslagen op eigen systemen zonder toegang van buitenaf of
gebruik van cloud diensten.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, een verzoek indienen via
email: service@schuttevaer.biz.
Voor telefonisch wijzigen persoonsgegevens kan alleen gebruik gemaakt worden van
bij ons bekent telefoon nummer.
Schuttevaer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schuttevaer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op met onze klantenservice of via service@schuttevaer.biz
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
- kredietwaardigheidscheck
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Schuttevaer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Schuttevaer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Zolang de zakelijke relatie dit nodig maakt.
Voorlopig opgemaakt 22-05-2018

