PRIVACY POLICY RHEINTRANS B.V.
Rheintrans B.V. is een expeditiebedrijf en houdt zich bezig met nationale en internationale, multimodale
logistieke dienstverlening op het gebied van droge bulklading en verpakte handelsgoederen.
Vanuit onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen in overeenstemming met de AVGwetgeving hebben wij in deze Privacy Policy omschreven welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe
we deze informatie gebruiken en beschermen.
Waarvoor verzamelt en gebruikt Rheintrans uw persoonsgegevens?
Als basis gegevens van al onze contacten;
Voor het verzenden van offertes, facturen en overige correspondentie;
Voor het doen van betalingen.
Van wie ontvangen wij uw persoonsgegevens?
Wij ontvangen uw persoons en bedrijfsgegevens van uzelf of via publieke media.
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Op al onze werkzaamheden zijn De Nederlandse Expeditievoorwaarden, laatste versie, zoals gedeponeerd door de Fenex, van toepassing. U kunt deze voorwaarden
raadplegen op onze website. Bij geschillen is uitsluitend de Rechtbank Rotterdam bevoegd. The latest version of The Dutch Forwarding Conditions, as filed by
Fenex, applies to all our services. These conditions can be downloaded from our website. The Court in Rotterdam shall have sole jurisdiction over disputes.

Mag dat op grond van de privacy wetgeving?
We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de
uitvoering van onze werkzaamheden waarbij u partij bent.
Waar worden mijn persoonsgegevens bewaard en hoe zijn de gegevens beschermd?
De NAW gegevens worden opgeslagen op een beveiligde, eigen server en zijn voor alle werknemers
toegankelijk;
De gegevens opgeslagen in de boekhouding zijn uitsluitend toegankelijk voor het hoofd
administratie en de directie middels een aparte inlog-procedure;
Voor de IT-beveiliging hebben wij een eigen server. Het onderhoud, updates en beveiliging worden
op contractbasis verzorgd door een extern IT-bedrijf.
Welke rechten heb ik ten aanzien van mijn persoonsgegevens?
Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Rheintrans B.V. over u heeft vastgelegd of
wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten
verwijderen of afschermen, dan kunt u per post of per e-mail contact opnemen met ons.
Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze
zijn verzameld.
Aan wie verstrekt Rheintrans mijn persoonsgegevens?
De verzamelde persoonsgegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik en worden niet gedeeld met
derden.
Waar kan ik terecht met vragen, opmerkingen of klachten?
Voor vragen, opmerkingen en/of klachten kunt terecht bij de directie van Rheintrans B.V. per e-mail
aan management@rhein.nl.

