Privacy statement Handels- & Transportbedrijf Heimensen B.V.
Handels- & Transportbedrijf Heimensen B.V. (hierna: Heimensen) gaat in haar bedrijfsvoering en op
haar website zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot u en de organisatie
waarvoor u werkzaam bent, bijvoorbeeld naam, adres, gegevens contactpersonen of een
e-mailadres.
De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening helpt de privacy van burgers te beschermen en
geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.
Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op http://www.heimensenbv.nl/ en niet op
websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Verantwoordelijke
Heimensen is veelal de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat
Heimensen beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op
welke manier. Heimensen is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming
met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Verwerking gegevens
Heimensen verwerkt (persoons) gegevens in het kader van de regeling en de daarbij horende
richtlijnen/wetgeving.
Heimensen verklaart dat haar database in overeenstemming is met geldende eisen en richtlijnen.
Door uw online-apparatuur worden aan onze computers bij het bezoeken van de website
[info@heimensenbv.nl] automatisch enkele technische gegevens verstrekt, zoals het door u gebruikte
IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser of de laatste internetpagina die u
heeft bezocht.

Uitwisseling van gegevens
Heimensen deelt geen gegevens met andere instanties en niet buiten de EER.

Informatie over gegevensverwerking
Heimensen informeert u als zij gegevens van u gaat verwerken richting andere organisaties.

Beveiliging (persoons) gegevens
Heimensen zorgt voor passende beveiliging van uw gegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de
daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen en om het verlies van gegevens of onrechtmatige
verwerking tegen te gaan.

Bewaartermijn (persoons) gegevens
Heimensen bewaart uw gegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van
de gegevensverwerking dan wel op grond van de archiefwet is vereist.

Datalekken
Overeenkomstig de AVG stelt Heimensen de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis van
een door Heimensen zelf geconstateerde of aan Heimensen gemelde inbreuk op de beveiliging
(datalek) die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige
gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’. Dergelijke inbreuken op de
beveiliging documenteert Heimensen in alle gevallen intern.

Gebruik van Google Analytics op de website
De website van Heimensen maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van
“cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen
analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw
gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden
hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor websiteexploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en
internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw
IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van
cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er
echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u via hier
eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd. Door gebruik te
maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de
wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Uw rechten
In de volgende situaties kunt u een verzoek doen bij info@heimensenbv.nl, namelijk als:
•

U wilt weten welke gegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).

•

U uw gegevens wilt laten aanpassen (artikel 16 AVG).

•

U uw gegevens wilt laten verwijderen (niet altijd mogelijk vanwege wetgeving of regeling/
richtlijn) (artikel 17 AVG).

•

U wilt dat we uw gegevens beperkt(er) verwerken (niet altijd mogelijk) (artikel 18 AVG).

•

U wilt bezwaar maken (artikel 21 AVG).

Contact
Voor vragen over de AVG bij Heimensen en algemene vragen over de privacybescherming binnen
Heimensen kunt u terecht bij mevrouw P. (Petra) Bos, bereikbaar via info@heimensenbv.nl. Petra is
onze Privacy Officer.
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