(Hier kun je ook je eigen logo plaatsen)

Register van Verwerkingsactiviteiten
Zoals vereist in artikel 30 van de AVG
1. Verwerkingsverantwoordelijke
Naam Verwerkingsverantw.

Inostaal

Straat + Nummer

Herculesring 21

Stad

Dordrecht

Postcode

3328 HJ

Land

Nederland

Ondernemingsnummer

HR23079564

Juridische rechtsvorm

BV

2. Gezamenlijke Verantwoordelijke
Naam Verwerkingsverantw.
Straat + Nummer

Stad

Postcode

Land

Ondernemingsnummer
Juridische rechtsvorm

3. Data Protection Officer (DPO) / Veiligheidsconsulent (VC)
DPO / VC Naam

A. van Caam

Email

info@inostaal.nl

Telefoonnummer

078-6105500

In het kort over Inostaal bv:
Inostaal bv is een handelsbedrijf die haar producten afzet aan Nederlandse staalverwerkende bedrijven. Hiervoor is het noodzakelijk om
bedrijfsgegevens maar ook ook persoonsgegevens te registreren. Gegevens over organisaties zijn geen persoonsgegevens, tenzij je de
organisatie min of meer gelijk kunt stellen aan een persoon. Dit is vaak het geval bij een eenmanszaak.
Privacyverklaring
Wat en hoe wij registreren:
Wij registreren direct indentificeerbare persoonsgegevens, zoals naam maar ook indirect identificeerbare persoonsgegevens zoals
telefoonnummer, e-mailadres, naast de gegevens van de organisatie.
Deze gegevens, alsook korte aantekeningen van mondelinge en telefonische gesprekken, leggen wij vast in het CMR-softwarepakket
e-synergy van Exact software.
Bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld ras en godsdienst, maar ook burgerservicenummers worden niet geregistreerd.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Inostaal bv persoonsgegevens:
1.
Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.
2.
Wij verwerken persoonsgegevens ter uitvoering van het aanhouden van klantencontacten, het uitbrengen van offertes- en
bij uitvoeren van overeenkomsten bij orders. Hierbij heeft de betrokkene toestemming gegeven voor de verwerking van
zijn persoonsgegevens voor een of meer van deze doeleinden.
Bewaartermijn persoonsgegevens:
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens vastgesteld.
Bedrijven die bijvoorbeeld door faillissement ophouden te bestaan worden in het softwarepakket op non-actief gezet. Dit geldt dan automatisch ook
voor de werknemers van de betreffende bedrijven. Werknemers die bij onze relaties de dienst verlaten worden op dezelfde wijze op non-actief
gesteld met andere woorden: deze niet-actieve personen worden niet meer gebruikt/benaderd voor het doel waarvoor deze werden gebruikt.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Inostaal bv deelt geen persoonsgegevens met derden met als uitzondering onze vaste vervoerder maar dan in slechts die gevallen waarbij de
klant instrueert om geen ordernummer maar zijn naam als referentie op de CMR/paklijst te vermelden.
Gebruik van cookies:
De website van Inostaal bv plaats geen cookies/kleine tekstbestanden op de computer of mobiele telefoon van bezoekers.
Rechten van klanten, relaties en andere betrokkenen:
De betrokkene wordt het recht geboden om zijn eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
gegevensverwerking en hem/haar wordt het recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens geboden.
Dit recht beperkt zich tot gegevens die de bezoeker zelf heeft verstrekt en de gegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst. Elk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid wordt altijd binnen vier weken beantwoord.
Databeveiligingsbeleid persoonsgegevens:
De wet schrijft voor dat passende technische en organisatorische maatregelen genomen moeten worden. Installatie en onderhoud van het
computersysteem is in handen van een professionele partij gegeven. Dit omvat constante monitoring van het systeem, alsook updates van
van het systeem, en steeds updates van antivirus, patchmanagement en antimalware. Een professionele firewall is aanwezig en in een
dagelijkse backup is voorzien.

