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Muller Dordrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten,
opdrachtgevers, leveranciers of andere partners waar wij contact mee hebben. Zodoende hebben wij
een privacyverklaring opgesteld voor gegevens van partners.
Deze privacy verklaring geldt voor de volgende ondernemingen van Muller Dordrecht:
- Rederij T. Muller bv, gevestigd aan Merwekade 82-83, 3311 TH Dordrecht
- Muller Zwaar Transport bv, gevestigd aan de Merwedestraat 120, 3313 CS Dordrecht
Welke gegevens betreft het?
Muller Dordrecht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bedrijf
- Functie
Met welk doel verwerken we gegevens?
Muller Dordrecht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren;
- U uit te kunnen nodigen voor een evenement of overige attenties;
- Het beantwoorden van vragen door u gesteld of verzoeken van offertes per mail;
- Het uitvoeren van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.
Met wie delen we uw gegevens?
Muller Dordrecht 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.
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.
Hoe lang mag Muller Dordrecht uw gegevens bewaren?
Muller Dordrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 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 persoonsgegevens door Muller Dordrecht en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@muller-dordrecht.nl. We
reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Muller Dordrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via 078-6392000 of via info@muller-dordrecht.nl.

