Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transac6es en
overeenkomsten met Rietlanden Terminals B.V., Westpoortweg 502, 1047 HB Amsterdam
[34238397].

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informa6e die u ons verschaO vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies
doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u
hieronder lezen.
Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website www.rietlanden.com verkrijgen wij bepaalde gegevens van
u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de
persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u
gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contacRormulier of voor het aanmaken van een account),
of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen
uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming
voor heeO gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.
Doeleinden van gebruik
Om u op6maal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Rietlanden Terminals B.V. in bepaalde
gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Rietlanden Terminals B.V. gebruikt uw
persoonsgegevens die binnenkomen op de website van www.rietlanden.com voor:
Sollicita6e
Wanneer u online gebruik maakt van onze sollicita6e formulieren, dan noteert u daar uw naam,
adres, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast geeO u (in vrij in te voeren velden) een
toelich6ng en verstuurt u ons uw CV, met alle daarbijbehorende data. Bij het toesturen van deze
sollicita6e, geeO u ons toestemming om uw gegevens te verwerken met als doeleinde het
vervullen van de openstaande vacature.
In het geval van een sollicita6e-procedure voor een speciﬁeke vacature, hanteren wij een
bewaartermijn van 48 uur op onze website-omgeving. Daarnaast bewaren we de
persoonsgegevens die gemoeid gaan met de sollicita6e intern voor de duur van het gehele
sollicita6e-traject. Uiterlijk 4 weken nadat de vacature is vervuld, verwijderen wij uw sollicita6e,
behalve als u ons toestemming geeO deze langer te bewaren. Bijvoorbeeld in het geval dat er op
een later moment een passende func6e vrijkomt. In dat geval bewaren wij uw sollicita6e voor 1
jaar.
Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid een open sollicita6e in te voeren, hanteren wij ook
een maximale bewaartermijn van 1 jaar. Indien u tussen6jds wenst de open sollicita6e ter
herroepen, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Wij zullen u hierin faciliteren.
We kunnen uw IP-adres gebruiken om problemen met onze server te diagnos6ceren, malaﬁde
gebruik uit te sluiten en om onze website te beheren. Een IP-adres is een numerieke code die
uw computer iden6ﬁceert op een netwerk of internet;
zo nodig het achterhalen van onrechtma6ge gedragingen met betrekking tot Rietlanden
Terminals B.V., haar rela6es en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
NAW-gegevens;
geslacht;
e-mailadres;
(mobiel) telefoonnummer;
geboortedatum;
IP-adres;
technische browserinforma6e;
cookie ID;
klik- en surfgedrag;

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en
cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Deze zijn bovenstaand beschreven.
Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze
website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde par6jen voor direct marke6ng doeleinden
van deze par6jen.
Rietlanden Terminals B.V. kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te
verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde par6jen treden hierbij op
als verwerker voor Rietlanden Terminals B.V. en wij dragen zorg dat deze par6jen voldoende
waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
Derde par6jen die voor Rietlanden Terminals B.V. optreden als verwerker hebben een
verwerkersovereenkomst met Rietlanden Terminals B.V. afgesloten waarin onder meer is
opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Rietlanden
Terminals B.V.
Voor het overige verstrekt Rietlanden Terminals B.V. alleen gegevens aan derden met uw
voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en
regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij
dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.
Gegevensbeveiliging
Rietlanden Terminals B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de
bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich

onbedoeld toegang kunnen verschaﬀen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw
persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLSverbinding, dit is de opvolger van SSL. U ziet hierdoor voor de URL heps:// staan en een groen
slotje.

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informa6ebestandjes die bij het
bezoeken van een website automa6sch kunnen worden opgeslagen op- of uitgelezen van uw
device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het
device. De informa6e die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden
overgebracht naar eigen beveiligde servers van Rietlanden Terminals B.V. of die van een derde
par6j.
Op onze website worden cookies gebruikt om:
func6onaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen
(technische of func6onele cookies);
het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren
(analy6sche cookies).
Technische of func6onele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om u 6jd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een
webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden
dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekoms6g gebruik.
Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden
opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt
gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:
PHP SessionID, Vanuit onze hos6ngpar6j wordt de cookie PHPsessionID meegestuurd, deze gaat
na hoelang een gebruiker aanwezig is op de website (= sessie). De cookie wordt automa6sch
weer verwijderd wanneer u onze website verlaat.
Vimeo Player services, dit is een cookie om u video te kunnen tonen op onze pagina's en in
bijvoorbeeld onze veiligheidsﬁlm. Deze cookie wordt geplaatst voor de periode dat u zich op
onze website bevind. Voor meer informa6e over het privacybeleid van Vimeo: heps://
vimeo.com/cookie_policy
Analy6sche Cookies
Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van sta6s6eken,
zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de eﬀec6viteit van onze
campagnes. Wij gebruiken de volgende analy6sche cookies:
Google Analy6cs, wij hebben Google Analy6cs privacyvriendelijk afgesteld, dit houdt in dat er
geen IP-adressen kunnen worden afgeleid naar aanleiding van uw websitebezoek, doordat het
laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Daarnaast delen wij geen gegevens met Google en
wordt er ook geen gebruik gemaakt van Google-diensten in combina6e met Google Analy6cscookies. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Voor meer

informa6e verwijzen wij u door naar de privacypolicy van Google: heps://policies.google.com/
technologies/cookies?hl=nl
Verwijderen van cookies In- en uitschakelen
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies
automa6sch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig
wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor
exacte instruc6es). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet
volledig gebruikmaken van interac6eve mogelijkheden van deze website of andere websites die
u bezoekt.
Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde
periode automa6sch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er
ook voor kiezen de cookies handma6g te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is
verstreken. Voor meer informa6e hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.
Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina's bevaeen links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is
niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn
verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier
met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Uw weIelijke rechten
Als u vragen heeO of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u al6jd contact
met ons opnemen met onze Func6onaris van de Gegevensbescherming. Dit kunt u doen door
ons een e-mail te sturen via [fg@rietlanden.com], of door telefonisch contact met ons op te
nemen via [06-13299022] op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur.
U hee7 de volgende rechten:
•

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

•

inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

•

het laten corrigeren van fouten;

•

het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

•

intrekken van toestemming;

•

bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

•

overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u al6jd duidelijk aangeeO wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens
van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.

Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om
deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Contactgegevens
Rietlanden Terminals BV
Westpoortweg 502,
1047 HB Amsterdam
[34238397]

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeO over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeO u het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

