PRIVACY STATEMENT
Matrans Marine Services B.V., hierna te noemen MMS, neemt de regelgeving met betrekking tot de
bescherming van uw offline en/of online verkregen persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde
aan de bescherming van uw privacy. In deze privacy statement geven wij aan welke
persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en met wie wij dit
delen. Te allen tijde draagt MMS zorg dat zij voldoen aan alle wettelijke bepalingen ter bescherming
van persoonsgegevens en dat dit op een gepaste en transparante manier plaats vindt. Er zijn
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan om zo de
beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen.
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) omschreven als
“Alle informatie betreffende een geïdentificeerde dan wel een identificeerbare natuurlijk persoon”.
Denk hierbij aan uw contactgegevens. U deelt persoonsgegevens met ons als u gebruik maakt van
onze diensten of deze zelf aan ons verstrekt door bijvoorbeeld te solliciteren via de sollicitatietool.
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn gebruiken we diverse tools waarbij wij uw
persoonsgegevens bewaren, verzamelen en/of opslaan. Het verzamelen van persoonsgegevens
gebeurt om betrokkene op een efficiënte manier te helpen en om op gemakkelijke en vlotte wijze
van onze diensten gebruik te kunnen maken.
Persoonsgegevens die wij verzamelen
MMS verzamelt de volgende gegevens van u:
- NAW gegevens van uw bedrijf
- Naam en rol contactpersoon/vertegenwoordiger van uw bedrijf
- Telefoonnummers (algemeen en directe nummers) en email adressen
In geval van online sollicitatie verzamelt MMS ook onderstaande gegevens:
- NAW gegevens van de sollicitant
- Geboortedatum
- Geslacht
- Telefoonnummer
- Emailadres
- CV
Waarom we uw persoonsgegevens nodig hebben
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Om u gebruik te laten maken van onze dienstverlening;
- Om te streven naar een snelle en persoonlijke dienstverlening;
- Om opdrachten overeen te komen en uit te (kunnen) laten voeren;
- Om een financiële administratie te voeren.
In geval van sollicitatie verwerken we persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Om u sollicitatie te kunnen verwerken en contact op te nemen in het kader van het
wervingsproces;

-

Om u cv op te nemen in de kandidatenlijst;
Om het werving- en selectieproces aan te passen en te verbeteren.

Delen met derden
MMS deelt uw gegevens niet met derden tenzij wij hier (wettelijk) toe verplicht zijn. Politie, justitie
en de belastingdienst kunnen in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvragen.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af
te geven. Soms verstrekken wij persoonsgegevens aan derden omdat dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De bewaartermijnen die MMS hanteert, zijn afhankelijk van wet- en regelgeving, eventuele
claimrisico’s en/ of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat de persoonsgegevens niet
langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Wanneer het bewaren van bepaalde persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, worden deze
door MMS verwijderd
Cookies
MMS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies
worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw
eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming
gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in
te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Rechten
Vanuit de AVG heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals het recht op
informatie, inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek
tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
privacy@matrans.nl of naar het hoofdkantoor op onderstaand adres:
Matrans Marine Services B.V.
Zaltbommelstraat 10
3089 JK Rotterdam
email: privacy@matrans.nl
Tel: 010-4910443

