Privacyverklaring
Dit is de Privacyverklaring van Cryotainer met de volgende vestigingen:
Nederland
Fokkerstraat 507 - 3125 BD Schiedam
Handelsnaam Cryo Tainer B.V. Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder
nummer KvK 24361740.
Duitsland
Fütingsweg 34 - 47805 Krefeld
Handelsnaam Cryo Tainer GMBH. Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel
onder nummer KvK HRB 16714.
Frankrijk
7 Chemin des Filatiers - 62223 Sainte Catherine
Handelsnaam Cryo Tainer SARL. Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel
onder nummer KvK 2015B00713.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring, dan verzoeken wij u contact op te
nemen met ons via Peter@cryotainer.com
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Als onderdeel van Air Liquide sluit Cryotainer aan op de ‘Group Privacy Policy’ van Air Liquide.
Het privacy beleid van Cryotainer is gebaseerd op de volgende vier pijlers:





Transparantie
Legitimiteit
Respect
Veiligheid

Deze vier pijlers worden ondersteund door de volgende tien gouden regels:
1. Persoonlijke gegevens verzamelen we met een specifiek, expliciet en legitiem doel
2. Wij dragen zorgvoor een rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
3. Alleen adequate, relevante en niet-buitensporige persoonlijke gegevens worden verzameld en
bewaard voor een beperkte tijd
4. Wij zijn transparant voor individuen over hoe hun persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt
5. Wij zorgen ervoor dat het verzamelen en gebruiken van gevoelige persoonlijke gegevens is
toegestaan
6. Wij handhaven de rechten van individuele personen (toegang, correctie, verwijdering, bezwaar)
ten opzichte van hun persoonlijke gegevens
7. Wij zorgen ervoor dat individuen bezwaar kunnen maken tegen direct marketingcommunicatie
8. Wij voorkomen volledig geautomatiseerde beslissingen die een negatief effect op individuen
kunnen hebben
9. Wij zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens
10. Wij voeren passende maatregelen uit voor de overdracht van gegevens buiten Cryotainer

AVG

De snelle ontwikkelingen in digitale technologie zorgen voor nieuwe manieren om gegevens te
verwerken en in te zetten. De Europese Unie wil, door de wetgeving inzake gegevensbescherming aan te
scherpen en zwaardere handhavingsmaatregelen te introduceren, bewerkstelligen dat
persoonsgegevens voldoende beschermd zijn. Per 25 mei 2018 is hiervoor de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hiermee is de privacywetgeving centraal geregeld voor de
hele Europese Unie. Doel van de Europese Unie is mensen meer controle geven over de manier waarop
organisaties met hun persoonsgegevens omgaan.
Onder de AVG hebben wij een informatieplicht. Dat betekent dat wij verplicht zijn om nieuwe en
bestaande klanten duidelijk te informeren over wat wij met uw persoonsgegevens doen en waarom.
Deze online privacyverklaring dient hiertoe.
Cryotainer heeft verschillende manieren waarop zij persoonsgegevens verkrijgt en verwerkt. Net als dat
wij verwachten dat u zorgvuldig met onze spullen omgaat, mag u ook van Cryotainer verwachten dat wij
zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.
In deze privacyverklaring geven wij een beeld welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel
we dat doen.
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Verkrijgen persoonsgegevens

Veelal worden persoonsgegevens van (potentiele) klantmedewerkers door Cryotainer via e-mail of
telefonisch verkregen. Meer dan naam, mailadres, telefoonnummer en functie verzamelen wij ook niet
van onze klanten en leveranciers.
Deze gegevens worden door Cryotainer in een digitale omgeving opgeslagen en gebruikt ten behoeve
van:



De organisatie, uitvoering en afronding van projecten;
Incidenteel gebruiken wij gegevens voor marketingdoeleinden, waarbij wij direct (zonder
tussenkomst van een andere organisatie) contact met onze klanten opnemen (mochten wij dit
doen dan ontvangt u de mogelijkheid hier in de toekomst voor te bedanken).

Bewaartermijnen

Cryotainer bewaart persoonsgegevens, tenzij anders vermeld, niet langer dan nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor mailadressen, telefoonnummers en
functiebenamingen geldt dat deze in het kader van continuering van Cryotainer gedurende het gehele
bestaan van Cryotainer in ons systeem opgeslagen kunnen zijn.

Verstrekking aan derden

Cryotainer verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij hier vooraf nadrukkelijk toestemming
voor gegeven is. Uitzondering hierop is een eventuele wettelijk verplichting die afdwingt dat bepaalde
gegevens overhandigd dienen te worden.

Beveiliging

Cryotainer vindt de bescherming van uw (persoons)gegevens belangrijk en neemt passende
maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik en
andere vormen van onrechtmatig gebruik. Het digitale netwerk van Cryotainer maakt gebruik van een
betrouwbaar certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Wij hebben daarnaast verschillende technische- en organisatorische maatregelen getroffen om de
beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Denk hierbij aan beveiligde en afsluitbare ruimtes, waar
slechts een selecte groep medewerkers toegang toe heeft.

Websitebezoek

Via onze website ( www.cryotainer.com ) worden geen persoonsgegevens bijgehouden van u als u onze
website bezoekt.
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Websites van derden

Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze
website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en/of
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd, voor gebruik van de desbetreffende
website, de Privacy Policy van deze website goed door. Op die manier kunt u er van te voren voor
zorgen dat u op de hoogte bent van de wijze waarop de betreffende website met uw gegevens
omgaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uiteraard heeft iedereen het recht zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten
verwijderen. Een verzoek tot een (of meerdere) van deze opties kan gedaan worden door contact op te
nemen met ons via peter@cryotainer.com. Om misbruik te voorkomen kan gevraagd worden u te
identificeren.
In het kader van bepaalde wettelijke bepalingen kan het zijn dat niet al uw gegevens kunnen worden
verwijderd.

Verwerking persoonsgegevens

Indien u bezwaar heeft tegen (de wijze van) opslaan van uw persoonsgegevens, kan dat gevolg hebben
voor de mogelijkheid waarop Cryotainer contact met u kan onderhouden en daarmee met de voortgang
van werkzaamheden.
Wijzigingen in deze Privacy Policy

Aangezien deze privacyverklaring tussentijds gewijzigd kan worden, adviseren wij u om onze
privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.
De meest recente versie zal altijd op onze website ( www.cryotainer.com ) staan.
Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Mochten wij er samen écht niet uit kunnen komen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook
het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
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