Privacy verklaring
Hier vind u de privacy verklaring van Veilig aan Boord. Hierin word omschreven hoe er met uw persoonlijke
gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Veilig aan Boord.
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1- Veilig aan Boord
Veilig aan Boord is een adviesbureau dat zich richt op de veiligheid in de binnenvaart. Denk hier bij aan Risico
Inventarisatie’s en jaarverslagen op het gebied van ADN.
Om deze diensten aan te kunnen bieden, hebben wij een aantal persoonsgegevens nodig. Daarom hebben wij
ook deze privacy verklaring.
Onze contactgegevens
Veilig aan Boord
Raadhuisstraat 1
6051 HX Maasbracht
Tel: 0622328481
www.veiligaanboord.nl
2-Welke gegevens verwerken wij?
Om onze diensten aan te kunnen bieden verwerken wij de volgende gegevens:
Voor en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
BTW-nummer
KvK-nummer

3-Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij werken met een commerciele grondslag en gebruiken uw gegevens voor een aantal verschillende doelen,
namelijk:
Voor het opstellen van offertes
Het afhandelen van uw betaling
Om contact met u op te kunnen nemen indien nodig voor onze bedrijfsvoering
Om nieuwsbrieven te versturen
4-Hoe lang bewaren wij deze gegevens?
In principe bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening,
tenzij wij vanuit wetgeving verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren.
5-Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij delen uw gegevens niet, tenzij dit wettelijk verplicht is.
Wel staan de gegevens die via e-mail naar ons of door ons gestuurd worden op een beveiligde server van avshosting.
6-Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Zoals hierboven aangeven gaat het e-mailverkeer uitsluitend over een beveiligde server. De gegevens die wij
verder verwerken staan op een beveiligde computer en zijn niet toegankelijk voor derden. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er sprake is van misbruik, neem dan contact met ons op via:
info@veiligaanboord.nl
7-Cookies op onze website
www.veiligaanboord.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe
deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier
van werken voor websites, omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring.
De informatie die we, via cookies, registreren bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de
bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken.
Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.
www.veiligaanboord.nl plaatst cookies bij bezoekers, dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s
die gebruikers op onze website bezoeken om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke
pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van
uw browser.

8-Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Uiteraard heeft u als klant het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Ook heeft u
het recht om uw gegevens te laten overdragen. Mocht u dit willen kunt u mailen naar info@veiligaanboord.nl
Hier kunt u ook naar mailen als u vragen heeft over deze privacy statement.
Wij willen u er ook op wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
autoriteit persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

