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Introduction

Introductie

In accordance with the EU General Data Protection Regulation 2016/679
(GDPR), Visser v/h I. van Raalte B.V.(Vivar) and her group companies
(Inglasco/Delta Port Solutions) is obliged to specify information on which
personal data that users can identify or make identifiable collected through
this website.

Conform de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679
(AVG) heeft Visser v/h I. van Raalte BV (Vivar) en haar groepsmaatschappijen
(Inglasco/Delta Ports Solutions) de informatieplicht om aan te geven welke
persoonsgegevens die gebruikers kunnen identificeren of identificeerbaar
maken via deze website kunnen worden verzameld.

The purpose of this Privacy Statement is to inform, applicants, visitors of the
websites and users of services and information provided by Vivar about how
Vivar handles personal information.

De doelstelling van deze Privacy Statement is websitebezoekers, sollicitanten
en gebruikers van diensten en informatie die door Vivar worden aangeboden
te informeren over de wijze waarop Vivar omgaat met persoonsgegevens.
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Collection and use of personal information
Vivar collects personal information when you use our services or choose to
make your personal information available to us for providing you with
information and/or services.
By means of Google Analytics Vivar records anonymous data on the use of our
website(s). This includes the number of visitors, pages visited and
characteristics of the web browsers used. With these data, Vivar is able to
improve and/or adjust its website collected with cookies.
We will not use your personal information for purposes other than those for
which you initially provided this information to us, unless you have provided
explicit consent or if such use is necessary for Vivar to comply with legal
obligations.

Vivar verzamelt persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten of
als u er zelf voor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen met als doel om
u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen.
Door middel van Google Analytics registreert Vivar geanonimiseerde gegevens
over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om
bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte
webbrowsers. Met deze gegevens kan Vivar de website verbeteren en/of
aanpassen, hierbij wordt gebruikt gemaakt van cookies.
Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de
doeleinden waarvoor u deze informatie in eerste instantie aan Vivar verstrekt
heeft, tenzij u daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven, of indien dat
noodzakelijk is voor Vivar om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Legal basis for the processing of your personal information
Existing privacy legislation, including the GDPR, allows us to process personal
information provided we do so based on the principles outlined in article 6 of
the EU GDPR 2016/679.
Rights
If you have made personal information available to Vivar, you have, if
technical possible, the right to inspect the data we have of you and to have
these corrected or removed.

De privacywetgeving, waaronder de AVG, staat toe om persoonsgegevens te
verwerken als dat gebeurt op basis van een van de grondslagen vastgelegd in
artikel 6 van de EU AVG 2016/679.
Rechten
Als u persoonsgegevens aan Vivar beschikbaar hebt gesteld heeft u, voor
zover technisch mogelijk, het recht op inzage in de gegevens die wij van u
hebben en deze laten corrigeren of laten verwijderen.

Sharing and transfer of personal information
Vivar will not transfer your personal information with third parties outside the
Vivar and affiliated companies without your prior written contents thereto,
unless there is an obligation to do so under applicable law. Vivar has
concluded a processing contract with all external parties for personal data
processing.
Data security and integrity
Vivar has security policies and procedures in place to protect personal
information from unlawful loss, abuse, alteration or destruction. Employees of
Vivar who have access to personal information may only access this
information if necessary for the performance of their tasks and/or to support
the website(s).
Retention period
Vivar maintains personal data records in accordance with the legally
permitted storage period. Vivar strives to maintain these records no longer
then strictly necessary or until you request the removal of your personal
information.
Changes to this policy
This statement is periodically checked against organizational developments
and legal changes and adjusted if necessary.
Questions regarding privacy policy and enforcement
If you have, any request regarding the processing of your personal
information or wish to express your objections to it, please send your remarks
or objection by email to management@vivar.nl You may also use this email
address to share any concerns you may have regarding compliance with our
Privacy Statement.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens
Vivar deelt geen persoonsgegevens met derde partijen buiten Vivar en de
daaraan gelieerde werkmaatschappijen zonder uw voorafgaande
goedkeuring, tenzij er een verplichting rust dit te doen onder de toepasselijke
wetgeving. Vivar heeft een verwerkersovereenkomst met alle externe partijen
gesloten voor de verwerking van persoonsgegevens.
Beveiliging en integriteit van gegevens
Vivar heeft beveiligingspolicies en procedures om persoonsgegevens te
beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.
Medewerkers van Vivar die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben
uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de
uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website(s).
Bewaartermijn
Voor het bewaren van persoonsgegevens hanteert Vivar de hiervoor geldende
wettelijke bewaartermijnen. Vivar streeft na uw persoonsgegevens niet langer
te bewaren dan nodig is dan strikt noodzakelijk of totdat u vraagt om
verwijdering van uw persoonsgegevens.
Wijzigingen in dit beleid
Deze statement wordt periodiek aan organisatorische ontwikkelingen en
wettelijke wijzigingen getoetst en eventueel aangepast.
Vragen inzake het privacy beleid en over de handhaving
Als u enig verzoek heeft met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens of daartegen bezwaren wil uiten, stuur dan uw opmerking
of bezwaar per e-mail naar management@vivar.nl U kunt ook gebruikmaken
van dit e-mailadres om eventuele zorgen met betrekking tot de naleving van
ons Online Privacy Statement met ons te delen.

