Privacyverklaring
Petroline International B.V. , gevestigd aan de Platinastraat 2, 8211 AR te Lelystad, is verantwoordelijk
voor de verwerking van bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Platinastraat 2
8211 AR Lelystad
+31(0)320 219669
www.petroline.nl
info@petroline.nl
KvK te Lelystad: 65914422
BTW nr.: NL 856314365B01
Bedrijfsgegevens die wij verwerken
Petroline International B.V. verwerkt uw bedrijfsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de bedrijfsgegevens die
wij verwerken:
•
•
•
•
•
•

Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam contactpersoon
Geslacht contactpersoon
Adresgegevens bedrijf
Telefoonnummer bedrijf
E-mailadres bedrijf

Met welk doel wij bedrijfsgegevens verwerken
Petroline International B.V. verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:
•
•
•

om diensten en/of goederen aan u te leveren;
als wij hier wettelijk toe verplicht zijn;
om u te informeren over onze dienstverlening, gerealiseerde projecten en/of goederen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Petroline International B.V. bewaart uw bedrijfsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van bedrijfsgegevens met derden
Petroline International B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
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Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Petroline
International B.V. ziet toe op correcte behandeling van deze verwerkingen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw bedrijfsgegevens door Petroline International B.V.
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de bedrijfsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw bedrijfsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw bedrijfsgegevens
sturen naar info@petroline.nl.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Petroline International B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen omvatten o.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•

logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden en 2FA;
fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie (ook
bekend als SSL);
geheimhoudingsplicht medewerkers en ingeschakelde derden;
backups ter voorkoming van gegevensverlies;
updatebeleid voor toegepaste software;
als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via info@petroline.nl of +31(0)320219669

Wijzigingen privacyverklaring
Petroline International B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Op https://www.petroline.nl/privacyverklaring kunt u de meest actuele versie
daarvan vinden.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem contact met ons op via info@petroline.nl of +31(0)320219669.
Petroline International B.V.
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