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In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe
we uw persoonsgegevens verwerken. De verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens is ITC Holland Transport
B.V. (hierna verder te noemen ITC).
ITC Holland Transport B.V.
Vorstengrafdonk 71
5342 LW Oss
Telefoonnummer: 0412-664230
Emailadres:
info@itcholland.nl
Website:
www.itcholland.com
KvK nr.:
16060955
Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van de missie van ITC.
Vanzelfsprekend houdt ITC zich aan wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en gaat ITC in de rol van handelspartner/werkgever vertrouwelijk om met klant-,
leveranciers- en sollicitantengegevens.
Verwerking persoonsgegevens
ITC verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het verlenen van haar logistieke diensten. Een deel van de
verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan de
belastingplicht te voldoen. Daarnaast kan het bijvoorbeeld ook zijn dat ITC in het geval van calamiteiten op het
terrein en/of in het pand persoonsgegevens dient te verwerken.
ITC verwerkt persoonsgegevens in het kader van klanten, leveranciers, sollicitanten overeenkomstig vastgestelde
doeleinden en rechtsgronden die in deze privacyverklaring per onderdeel nader worden uitgewerkt.
Klanten en leveranciers
ITC verwerkt van klanten en leveranciers de volgende persoonsgegevens:
•
uw naam en zakelijk adres
•
telefoonnummer zakelijk
•
emailadres zakelijk
•
betalingsgegevens
•
overige persoonsgegevens die u expliciet verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact
De grondslag van deze verwerking is de overeenkomst die ITC heeft gesloten met klanten en leveranciers. ITC
verwerkt persoonsgegevens van klanten en leveranciers ten behoeve van administratieve doeleinden en de
uitvoering van de overeenkomst.
Cameratoezicht
ITC heeft op het terrein en in het pand cameratoezicht.
De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang in het kader van veiligheid op het terrein en in het
pand. Het doel is bescherming van werknemers en bezoekers en het voorkomen van criminaliteit en fraude
waaronder diefstal van goederen.
Verstrekkingen aan andere bedrijven of instellingen
ITC verwerkt persoonsgegeven op grond van een overeenkomst met klanten en leveranciers ten behoeve van
administratieve doeleinden en de uitvoering van de overeenkomst. Uw gegevens zullen nooit verstrekt of verkocht
worden aan derden.
ITC behoudt zich het recht uw gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer ITC dit
gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid
van ITC te beschermen. Daarbij tracht ITC altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Beveiligingsmaatregelen
ITC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Bewaartermijn
ITC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld en verwerkt. Verschillende wettelijke bewaartermijnen gelden hierbij als uitgangspunt.
Uw rechten
ITC wijst u op het recht op inzage, correctie en verwijdering. U heeft het recht om de gegeven toestemming voor
een bepaalde verwerking in te trekken. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens.
Wanneer u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren, verwijderen of bij vragen en/of opmerkingen over deze privacy
verklaring, kunt u contact opnemen via email privacy@itcholland.nl.
Wijzigingen
Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld door wetswijzigingen. Het is aan te raden om deze
privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

