
Privacy interpretatie 

Marlintrans Int’l Forwarding B.V. eerbiedigt de privacy wetgeving  Wij waarderen het 

vertrouwen dat u in ons stelt en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons 

verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens , zoals uw naam en e-mailadressen, 

worden uitsluitend gebruikt in het kader van onze zakelijke communicatie. 

Wij gebruiken uw gegevens om uw logistiek order zo snel en goed mogelijk af te handelen. 

Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij zullen uw 

persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter 

beschikking stellen indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de logistieke opdracht. 

Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om vertrouwelijk met 

uw gegevens om te gaan. 

Wat zijn persoonsgegevens 

Onder de algemene verordening persoonsgegevens (A.V.G.) worden de persoonsgegevens als 

volgt omschreven   

“Alle informatie betreffende een geïdentificeerde dan wel identificeerbare natuurlijk 

persoon”. Het betreft hier bijvoorbeeld,  uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. U deelt 

uw persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u contact met ons heeft. 

Welke persoonsgegevens bewaren wij  

Marlintrans Int’l Forwarding bemiddelt in logistieke dienstverlening. Om u zo goed mogelijk 

van dienst te zijn gebruiken wij de volgende persoonsgegevens van u;  

Naam, adres en e-mail adres van het bedrijf waar u werkt. De namen en functie van u en uw 

bedrijf worden verzameld en bewaard. 

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het volgende doel  

Met u te communiceren over de logistieke opdrachten die we van u ontvangen. 

Met wie delen we persoonsgegevens.  

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit met derden delen, tenzij wij hier wettelijk verplicht toe 

zijn. Politie, justitie of de belastingdienst kunnen wettelijk uw gegevens bij ons opvragen.  

Bewaartermijn 

 

Marlintrans Int’l Forwarding bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 

doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

 



Beveiliging 

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn er de volgende 

maatregelingen van toepassing: 

 

- Alle personen binnen het bedrijf Marlintrans die van persoonsgegevens kennis kunnen 

nemen, zijn gehouden aan een geheimhouding daarvan in het arbeidscontract; 

- Wij hanteren een wachtwoordbeleid in al onze systemen; 

- Ons computer systeem is beveiligd door “Eset Endpoint Antivirus” welke via een 

abonnement regelmatig automatisch wordt ge-up-date; 

- De persoonsgegevens die op papier staan zijn veilig opgeborgen, achter slot en 

grendel; 

- De papieren gegevens zijn uitsluitend beschikbaar bij de bestuurders van Marlintrans; 

- Het bedrijfspand is beveiligd met camera’s, afgesloten hekken en bij een alarmcentrale 

onder gebracht; 

- Wij als Marlintrans geen gebruik maken van digitale marketing. 

 

Data lekken zullen worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 

Rechten omtrent uw gegevens. 

 

- U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke 

wij van u ontvangen hebben. U kunt tevens bezwaar maken tegen de verwerking van 

uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen 

aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u 

te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

- Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven 

toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

 

 

Klachten 

 

- Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen 

wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit dan 

vinden we dit natuurlijk erg vervelend. U heeft echter altijd het recht een klacht in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het 

gebied van privacybescherming. 
 

Vragen over privacy 

 

Heeft u na het lezen van deze Privacy Statement en nog vragen over hoe wij uw 

persoonsgegevens gebruiken? Stuur dan een e-mail aan ons  

info@marlintrans.nl  t.a.v. Hans van Welsum. 

 

mailto:info@marlintrans.nl

