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Persoonsgegevens
Voor de uitvoering van de Dienstverlening is het nodig dat Bouwtransport.online de
persoonsgegevens van de Geadresseerden verwerkt, te weten de naam, adresgegevens,
telefoonnummers en handtekeningen van de Geadresseerden. Daarom staat de Opdrachtgever
Bouwtransport.online toe om in het kader van de uitvoering van de Dienstverlening de
persoonsgegevens van de Geadresseerden te verwerken. Bouwtransport.online is daarom
verwerker in de zin van AVG en de Opdrachtgever is een verwerkingsverantwoordelijke in de zin
van de AVG. Dit artikel kan worden aangemerkt als een verwerkersovereenkomst in de zin van
AVG, die eindigt zodra de Overeenkomst tussen partijen eindigt.
De Opdrachtgever staat er voor in dat hij jegens de Geadresseerden als verantwoordelijke in de zin
van de AVG voldoet aan alle eisen van de privacywetgeving. De Opdrachtgever vrijwaart
Bouwtransport.online van alle directe of indirecte aanspraken ter zake.

Bouwtransport.online zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door
de Opdrachtgever hiervoor is vastgesteld. De Opdrachtgever zal Bouwtransport.online op de
hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze
Verwerkersovereenkomst zijn genoemd. Verwerking vindt enkel plaats binnen de EU.
De verplichtingen van Bouwtransport.online die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien,
gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van
Bouwtransport.online, waaronder begrepen maar niet beperkt tot personeel, in de ruimste zin des
woords.

Bouwtransport.online zal zich inspannen om voldoende technische en organisatorische
maatregelen te nemen met betrekking tot de te verwerken persoonsgegevens, tegen verlies of
tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting,
wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
Partijen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek
(waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een
kans op nadelige gevolgen of die nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van
persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om elkaar in staat te stellen hieraan
te voldoen zullen Partijen elkaar binnen 1 dag na constatering informeren over een beveiligingslek
en/of datalek.

Een melding bevat tenminste de volgende gegevens:
Het moment waarop mogelijkerwijs een lek heeft plaatsgevonden;
de aard van de inbreuk in verband met de persoonsgegevens, waar mogelijk onder
vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie
en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;
de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een
ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
de maatregelen die Bouwtransport.online heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in
verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de
maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan;
telefoonnummer, IP-adres en e-mailadres van de betreffende Partij;
de NAW-gegevens die zijn gelekt.
Als een betrokkenen een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan
Bouwtransport.online, zal Bouwtransport.online de Opdrachtgever daar direct over informeren en
zal het verzoek in overleg tussen Partijen worden afgehandeld.
Bouwtransport.online waarborgt dat de persoonsgegevens die door de Opdrachtgever aan hem
worden verstrekt geheim worden gehouden.

Bouwtransport.online mag persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken als dat noodzakelijk
is op grond van een wettelijk voorschrift.

