BOcARI International BV

“Engineering is (an ) art..”

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We maken helder welke
persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Ook leggen we uit hoe gegevens kunnen
worden ingezien, gewijzigd of verwijderd. We vinden het belangrijk dat om transparant te zijn en raden aan om deze
verklaring zorgvuldig te lezen.a.
Visie van Bocari International BV op privacy
Persoonsgegevens worden met Bocari International BV gedeeld wanneer iemand klant wordt, contact met ons heeft of
leverancier is. Denk aan bijvoorbeeld naam, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook het IP-adres wordt geregistreerd
wanneer onze website bezocht wordt. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met een persoon.
Zzp-er? Dat ziet Bocari International BV ook als een persoon omdat het gaat om gegevens die direct of indirect iets over
een persoon vertellen.
Wij vinden het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.
Soort persoonsgegevens
Bij contact met Bocari International BV, kan het zijn dat er bepaalde gegevens worden uitgewisseld. Deze gegevens
kunnen persoonsgegevens zijn. Onderstaand benoemen wij de meest gebruikte persoonsgegevens die wij verwerken. We
verwerken ze niet altijd allemaal, dit is afhankelijk van het soort relatie, de dienst waar het omgaat en de toestemming
die we hebben.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Naam
Bedrijfsgegevens
CV
Emailadres
Functie
Geboortedatum
Geslacht
IBAN
Leeftijd
Motivatiebrief
NAW-gegevens
Opleidingsniveau
Telefoonnummer

Waarom slaan we persoonsgegevens op?
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke
diensten of functionaliteiten worden gebruikt):
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▪
▪
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Het uitvoeren van een overeenkomst
Afstemming om mogelijke klanten te beoordelen.
Voldoen aan een wettelijke verplichten, dit kan zijn omdat het moet voor de belasting, toezichthouders of
andere voorschriften.
Verwerking van sollicitaties
Het beantwoorden van vragen die bij ons binnen komen
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Klachtafhandeling
Versturen nieuwsbrief
Het goed laten functioneren van onze website
Het verbeteren en vindbaar maken van onze website

Verstrekking aan derden
Wanneer wij persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij ervoor dat gegevens niet voor andere doeleinden
worden gebruikt. In de voorwaarden stellen we eisen over beveiliging en beheer van persoonsgegevens. Ook komen wij
hierin overeen dat persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Belangrijk hierbij is om te weten
dat wij de verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan
is.
Beveiliging van gegevens
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te
beperken. Samen met onze ICT-leverancier hebben wij hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen
de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.
Persoonlijke gegevens worden nooit zonder toestemming voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor ze zijn
afgegeven.
Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om van wijzigingen op de hoogte te blijven.
Cookies
Bocari International BV gebruikt geen cookies.
Inzage, correctie, wijzigen of het verwijderen van eigen persoonsgegevens
Het is binnen Bocari International BV altijd mogelijk om persoonsgegevens in te zien of een verzoek te doen om deze te
corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij Bocari International BV om langs te komen.
Legitimeren is hiervoor essentieel. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Onze
contactgegevens staan hieronder.
Contactgegevens
Voor vragen over deze privacyverklaring, kan altijd contact met ons worden opgenomen. Natuurlijk helpen wij graag
verder met vragen of klachten over verwerking van persoonsgegevens. Mochten we er desondanks toch niet samen met
ons uitkomen, dan kan je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van Bocari International BV zijn:
Bocari International BV
Ettensebaan 25-B
4813 AH Breda
088 004 92 00
info@bocari.nl
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