Privacy statement (Privacy Verklaring) Royal Bodewes
Royal Bodewes conformeert zich aan onderstaande Privacy Verklaring:
Over Royal Bodewes
Royal Bodewes is een toonaangevende ontwerper en bouwer van vrachtschepen in een range van
1500 tot 15000 DWT. Binnen onze organisatie maken wij gebruik van persoonsgegevens. Daarbij
werken wij ook samen met andere organisaties waaronder in ieder geval (pensioen-) verzekeraars,
subsidie-adviseurs en verstrekkers, accountants, overheidsinstellingen en de arbodienst. Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd waarbij wij de privacywetgeving in
acht nemen.
Gebruik van persoonsgegevens
Royal Bodewes verwerkt persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon) zoals bijvoorbeeld:
naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, identiteit, nationaliteit en huwelijkse staat
financiële gegevens zoals salarisgegevens, bankrekeningnummers
verzuimgegevens
tijdsregistratiegegevens
sollicitatiegegevens
loopbaangegevens
ontslaggegevens
pensioengegevens
beeldmateriaal
Naast bovenvermelde gegevens kunnen wij bijzondere gegevens verwerken. Wij zullen echter alleen de voor ons noodzakelijke gegevens verwerken. Wanneer u gegevens aan ons verstrekt van
derden (uw partner, kinderen, medeverzekerden of gegevens van personen in geval van noodsituaties) gaan wij ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van hun gegevens door Royal
Bodewes en hen wijst op dit privacy statement.
Tot slot verwerkt Royal Bodewes vanuit historisch perspectief (beeld)gegevens op haar website en
publicaties.
Royal Bodewes verwerkt de gegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder:
het uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst (b.v. salarisverwerking) en verzuimbegeleiding
het nakomen van wettelijke verplichtingen
subsidie aanvragen
accountantscontrole
De informatie kan worden opgeslagen op zowel interne als externe systemen. Door middel van die
systemen hebben alleen de verantwoordelijke betrokken toegang tot deze gegevens en mogen zij
die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor Royal Bodewes de gegevens verwerkt.
Verstrekking aan derden
Royal Bodewes kan gegevens verstrekken aan derden, waaronder:
(pensioen)verzekeraars t.b.v. de aanmelding en het up-to-date houden van persoonlijke
gegevens
arbodienst in het kader van de verzuimbegeleiding
accountants t.b.v. de accountantscontrole
overheidsinstanties t.b.v. het nakomen van (wettelijke) verplichtingen
ambassades/reisagentschap t.b.v. het boeken van reizen en hotels
subsidieverstrekker/ -adviseur

1

Beveiligingsniveau
Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen
verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende maatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen, waaronder (technische en organisatorische)beveiliging
en verwerkersovereenkomsten. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, dan heeft Royal Bodewes een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan.
Juistheid van de gegevens
Voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons
bekende gegevens. U dient ons dan ook direct te informeren over wijzigingen in uw gegevens.
Recht op inzage/correctie/verzet/dataportabiliteit en bevriezing
U heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken:
recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door Royal Bodewes
het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, wanneer de
verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is en er geen (wettelijke) grond is deze gegevens te bewaren
recht op verdere verwerking van uw persoonsgegevens
Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend. Als wij
niet in staat zijn opvolging te geven aan een verzoek, zullen wij u daarover informeren.
Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen via email: info@royalbodewes.com.
Royal Bodewes bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens dient Royal Bodewes gegevens te bewaren met het oog op de dossier- en zorgplicht en de bewijspositie en voorts om te voldoen aan wet- en regelgeving.
Wij behouden ons het recht voor om smadelijke, lasterlijke en onrechtmatige berichten op internet
en social media, evenals spam, te (laten) verwijderen.
Wanneer u besluit te reageren op onze content via social media, dan kunnen wij onderzoek doen
naar de afzender. Indien wij in voorkomende gevallen aangifte zouden willen doen, kunnen wij ook
voor dat doel onderzoek doen naar de afzender.
Wij stellen uw mening op prijs. Als u opmerkingen of vragen hebt over onze privacyverklaring,
stuurt u deze dan aan info@royalbodewes.com.
Autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Royal Bodewes, dan
horen wij dat natuurlijk graag. U kunt daarover contact met ons opnemen per email, info@royalbodewes.com, en wij zullen samen met u naar oplossingen kijken. U heeft het recht om
een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is geen overeenkomst en wij kunnen deze privacyverklaring actualiseren.
Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt. Wij zullen u op verschillende manieren informeren over wijzigingen, onder andere door de herziene privacyverklaring te
publiceren, waarna deze direct in werking treedt. U dient deze verklaring van tijd tot tijd te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijze waarop Royal Bodewes met uw persoonsgegevens
omgaat.
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