Privacyverklaring Wetron
13 maart 2019
Wetron (verzamelnaam voor de volgende ondernemingen: Wetron Transport & Logistics B.V.,
Wetron Internationale Transporten B.V., en Wetron Logistics B.V.), gevestigd aan de Graafschap
Hornelaan 139-141, 6001 AC Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Adres
Telefoonnummer
Website
E-mail contactpersoon

Graafschap Hornelaan 139-141, 6001 AC Weert
+31 (0) 495 887700
www.wetron.nl;
avg@wetron.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wetron verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of wilt maken van onze diensten en/of
omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij in voorkomend geval verwerken:











Voor- en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum en -plaats
Contactgegevens, waaronder telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
Geslacht
IP-adres
Betaalgegevens
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het
contactformulier op onze website
Ten aanzien van sollicitanten: naam, geboortedatum, geslacht, contactgegevens,
sollicitatiebrieven, curriculum vitae, diploma’s, certificaten en opleidingshistorie
Ten aanzien van werknemers: hun persoonsgegevens (o.a. BSN en identificatiegegevens) en
(beperkt) die van hun partner.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Wetron verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:










Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van
goederen en/of diensten of hieruit voortvloeiend
Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer
Om u te kunnen contacteren indien en voor zover dat nodig is in het kader van onze
dienstverlening en/of indien u hierom zelf verzoekt
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
Het verzenden van onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten
Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken
Het maken van gebruikersstatistieken
Voor een goede beoordeling van sollicitanten/kandidaten
Ten aanzien van werknemers in het kader van de arbeidsovereenkomst om te voldoen aan de
wettelijke verplichtingen
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Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking kan gelegen zijn in:





Door u gegeven toestemming
Uitvoering van de met u gesloten overeenkomst
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
Behartiging van gerechtvaardigde belangen van Wetron of van een derde

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen, noch maken wij gebruik van profiling.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wetron zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verwerkt.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wetron verstrekt geen persoonsgegevens aan derden die de gegevens voor eigen doeleinden gaan
gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:





U uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking
Wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken
Zulks noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst
Deze worden verstrekt aan derden/externe partners van Wetron in het kader van noodzakelijke
gegevensverwerking bij uitbesteding werkzaamheden.

De verwerking zal geschieden op basis van een verwerkersovereenkomst.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wetron gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt Wetron ook analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor
de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze
website optimaliseren. U kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wetron. U heeft het recht om bij ons
een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@wetron.nl. We
reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.
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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wetron heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
avg@wetron.nl.
Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de
website www.wetron.nl
Klachtenregeling
Indien u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens uitgebreid
Wetron Transport & Logistics B.V.
Graafschap Hornelaan 141
6001AC Weert
avg@wetron.nl
+31495887700
Wetron Logistics B.V.
Graafschap Hornelaan 139a
6001AC Weert
avg@wetron.nl
+31495887700
Wetron Internationale Transporten B.V.
Graafschap Hornelaan 141
6001AC Weert
avg@wetron.nl
+31495887700
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