Privacyverklaring Bureau Voorlichting Binnenvaart
De stichting Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) hecht veel waarde aan een goede omgang
met persoonsgegevens. Daarom willen wij u in deze privacyverklaring heldere en transparante
informatie geven over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken van sponsoren,
projectpartners, (zakelijke) relaties, klanten en bezoekers van onze website.
Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld
en zo goed mogelijk beveiligd. Hierbij houdt BVB zich aan de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.
Dit betekent dat wij:
- duidelijk – via deze privacyverklaring - vermelden met welke doeleinden wij
persoonsgegevens verwerken;
- onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die
nodig zijn voor die doeleinden;
- uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze stichtingsdoelstellingen en u
toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden,
te corrigeren of te verwijderen.
Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is het BVB.
Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor het BVB persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:
- Het BVB is een stichting die deels bestaat door sponsorinkomsten uit de sector. Ieder
jaar wordt deze groep een sponsorverzoek gedaan. Hiertoe verzamelt en verwerkt BVB
contactgegevens voor facturatie, waaronder bedrijfsnaam, naam, scheepsnaam,
factuuradres, tonnage, zakelijke (mobiele) telefoonnummer en (zakelijk) emailadres.
- Middels het project ‘Maatwerk Voorlichting Binnenvaart’ geeft het BVB verladers
logistiek advies aangaande praktische inzet van binnenvaart. Projectpartners, zakelijke
contacten en voortgang van projecten worden verzameld en verwerkt in een online
CRM-systeem. Gegevens als bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, telefoonnummer, email, functie contactpersoon, status en branche worden hierin bijgehouden.
- Via e-mail, telefoon en contactformulieren op de website wordt contact gezocht met
het BVB voor informatie, vragen, voorlichtingsmateriaal, onderzoeken, e.d. Indien
relevant en zolang nodig voor de afwikkeling van het verzoek verzamelt en verwerkt
het BVB de contactgegevens.
Nieuwsbrief en contactformulier
Wij bieden u een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze
activiteiten, producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande
toestemming toegevoegd aan de lijst van geadresseerden. Iedere nieuwsbrief bevat een link
waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang nodig is voor een volledige beantwoording en/of
afhandeling, afhankelijk van de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail.
Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van uitnodigingen voor beurzen en
bijeenkomsten indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd
intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door
een e-mail te sturen naar BVB, onder vermelding van AVG,
info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl
Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Enkel met medeweten en toestemming van u
worden gegevens gepubliceerd. Zo publiceren wij als tegenpresentatie aan A-sponsoren de
sponsorlijst op onze website en wordt deze meegestuurd met gedrukte correspondentie. Op
de sponsorlijst zijn bedrijfsnaam, scheepsnaam en vestigingsplaats opgenomen.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit met u overeen is gekomen
en enkel en alleen voor het doeleinde waarvoor wij uw toestemming hebben. Op onze website
staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens
worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers
onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze
bezoekers.
Beveiliging
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt het BVB
gebruik van technische en organisatorische beveiliging, zoals inlogverplichting, procedures en
afscherming van gegevens. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet
op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.
Wijzigingen in de privacyverklaring
Het BVB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en
cookiebeleid en zullen hier de privacyverklaring op aanpassen. Indien BVB een belangrijke
wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop BVB uw persoonsgegevens
verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), in
nieuwsbrieven of aan u persoonlijk.
Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken
van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze
richten aan: Bureau Voorlichting Binnenvaart, Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam of e-mail:
info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

