PRIVACYVERKLARING
Mepavex Logistics respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming stelt. Onze missie is het aanbieden van duurzame en betrouwbare logistieke en
transportdiensten. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van ons
beleid. Vanzelfsprekend houden wij ons aan wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en gaan wij in onze rol van handelspartner/werkgever vertrouwelijk om met klant-,
leveranciers- en sollicitantengegevens.
De verwerkingsverantwoordelijke is:
Mepavex Logistics
Blankenweg 11
4612 RC Bergen op Zoom
Contact: Afdeling personeelszaken

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van zakelijke klanten en leveradressen, particuliere klanten
en leveradressen, leveranciers, toegang bedrijfsterreinen/bedrijfspanden, cameratoezicht, sollicitanten en
personeel overeenkomstig vastgestelde doeleinden en rechtsgronden die in deze privacyverklaring per
onderdeel nader zijn uitgewerkt. De gegevensverwerking en bewaartermijn zijn beperkt tot wat noodzakelijk is en zijn ook per onderdeel vastgelegd. Wanneer u uw gegevens wil inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kunt u een verzoek indienen via avg-boz@mepavex.nl.

ZAKELIJKE KLANTEN EN LEVERADRESSEN
Wij verwerken in het kader van onze dienstverlening aan zakelijke klanten en leveradressen de volgende
persoonsgegevens:
Voor- en achternaam
Adresgegevens zakelijk
(Mobiel) telefoonnummer zakelijk
E-mailadres zakelijk
Geslacht
De grondslag voor deze verwerking is/zijn de overeenkomst(en) die wij hebben gesloten met onze klanten.
Wij verwerken persoonsgegevens van zakelijke klanten en leveradressen ten behoeve van administratieve
doeleinden en de uitvoering van de gesloten overeenkomst(en). De bewaartermijn van de betreffende
persoonsgegevens is tijdens de uitvoering van de overeenkomst en aansluitend maximaal 7 jaar op grond
van de wettelijke fiscale bewaartermijn.

PARTICULIERE KLANTEN EN LEVERADRESSEN
Wij verwerken in het kader van onze particuliere klanten en leveradressen de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt bijvoorbeeld door een bericht op de website
aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch contact. Voorbeelden hiervan zijn telefoonnummer,
locatiegegevens en bankrekeningnummer.
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Wij verwerken persoonsgegevens van particuliere klanten en leveradressen ten behoeve van administratieve doeleinden en de uitvoering van onze dienstverlening. De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is tijdens de uitvoering van de overeenkomst en aansluitend maximaal 7 jaar op grond van
de wettelijke fiscale bewaartermijn (bijvoorbeeld facturen).

LEVERANCIERS
Wij verwerken in het kader van onze samenwerking met leveranciers de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam
(Mobiel) telefoonnummer zakelijk
E-mailadres zakelijk
Geslacht
De grondslag voor deze verwerking is de overeenkomst die wij hebben gesloten met onze leveranciers.
Wij verwerken persoonsgegevens van leveranciers ten behoeve van administratieve doeleinden en de
uitvoering van de gesloten overeenkomst. De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is tijdens de uitvoering van de overeenkomst en aansluitend maximaal 7 jaar op grond van de wettelijke fiscale
bewaartermijn.

TOEGANG BEDRIJFSTERREINEN EN BEDRIJFSPANDEN
Wij verwerken in het kader van toegangscontrole van onze bedrijfsterreinen en bedrijfspanden de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam
Kenteken voertuig
De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang in het kader van beveiliging. Wij verwerken persoonsgegevens van alle bezoekers (waaronder werknemers, klanten en leveranciers) ten behoeve
van de beveiliging van bedrijfsterreinen en bedrijfspanden. Het doel is de bescherming van werknemers
en bezoekers en het voorkomen van criminaliteit en fraude waaronder diefstal van goederen. De bewaartermijn van de bezoekersregistratie (ontvangstbalie) van de betreffende persoonsgegevens is maximaal 8
weken. De bewaartermijn van de elektronische toegangscontrole van de betreffende persoonsgegevens
is maximaal 3 jaar.

CAMERATOEZICHT
Wij verwerken in het kader van cameratoezicht de volgende persoonsgegevens:
Camerabeelden van personen
De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang in het kader van beveiliging. Wij verwerken persoonsgegevens van alle bezoekers (waaronder werknemers, klanten en leveranciers) ten behoeve
van de beveiliging van bedrijfsterreinen en bedrijfspanden. Het doel is bescherming van medewerkers en
bezoekers en het voorkomen van criminaliteit en fraude waaronder diefstal van goederen. De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is maximaal 8 weken. In de situatie dat er een incident is
vastgelegd, worden de betreffende beelden bewaard tot het incident is afgehandeld.

SOLLICITANTEN
Wij verwerken in het kader van sollicitaties de diverse persoonsgegevens. Gegevens rond de sollicitatie
worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk het werven van personeel ten
behoeve van het uitvoeren van onze diensten. Wij verwijderen sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na
het einde van de sollicitatieperiode, tenzij ons toestemming op het sollicitatieformulier wordt gegeven om
gegevens te bewaren voor een periode van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.
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Bij indiensttreding leggen wij gegevens vast in het personeelsdossier.

PERSONEEL
Wij verwerken in het kader van een indiensttreding diverse persoonsgegevens. De bijzondere gegevens
die wij verwerken betreffen veelal gegevens die op het identiteitsbewijs staan waarvan wij op grond van
de wet een kopie moeten maken bij indiensttreding. Daarnaast kunnen wij bijzondere persoonsgegevens
verwerken met betrekking tot gezondheid, uitkeringssituatie of achtergrond. Wij doen dit om gebruik te
kunnen maken van (premie)kortingen en/of subsidies, onze re-integratieverplichtingen na te komen en
ter uitvoering van het overheidsdoel om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het
werk te helpen, hetgeen in diverse (toekomstige) wet- en regelgeving is terug te vinden.
Tot de bijzondere persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden, hebben alleen personen toegang die
over deze gegevens dienen te beschikken voor (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening
aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, verwerkers, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekortingen subsidieregelingen. Wij kunnen deze gegevens doorgeven aan de overheidsinstellingen die toezien op
de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies.
Wij bewaren persoonsgegevens zolang het noodzakelijk is om het doel te bereiken dan wel conform de
toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

DELEN VAN PERSOONSGEVENS MET DERDEN
Mepavex Logistics verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor
de uitvoering van de aangegane overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Mepavex Logistics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN
Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde en
onrechtmatige verwerking. Als u vermoedt dat gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn
van misbruik van gegevens, neem dan contact op met avg-boz@mepavex.nl.

COOKIEBELEID
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van de
website wordt meegestuurd en door een browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen.
Wij plaatsen en gebruiken onderstaande cookies voor de volgende doeleinden:
Functionele cookies: om onze website goed te laten werken. Functionele cookies hebben geen impact op uw privacy.
Analytische cookies: voor het verzamelen en analyseren van statistieken m.b.t. onze website en de
effectiviteit te verbeteren. Analytische cookies hebben geen impact op uw privacy.
Wij plaatsen en gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies hebben mogelijk impact op uw privacy.

RECHTEN
Wij wijzen u op het recht op inzage, correctie en verwijdering. Ook bestaat het recht op rectificatie, gegevensverwijdering, beperking van verwerking en recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit) ingeval van
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toestemming en overeenkomst mits verwerking via geautomatiseerde methodes. U heeft het recht om
de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. U kunt bezwaar maken tegen de
verwerking van persoonsgegevens. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichthoudende autoriteit).
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de manier
waarop Mepavex Logistics gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar
maken via avg-boz@mepavex.nl. Wij streven er naar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren. U kunt een klacht ook rechtstreeks richten aan de autoriteit persoonsgegevens.
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via avg-boz@
mepavex.nl
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