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Privacy Statement 	
Trade Facilitation B.V.	
Laatste update: 25 mei 2018 

  
Indien Trade Facilitation B.V. beschikt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we 
deze gegevens in overeenstemming met dit privacy statement. 
  
Trade Facilitation B.V. vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar 
zakelijke relaties, websitebezoekers en nieuwsbriefontvangers van groot belang. Daarom 
worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt per 25 mei 2018.  
  
Trade Facilitation B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder 
nummer 51012510 en is gevestigd te Teteringen aan de Heiackerdreef 6.  
  
Wij registreren uw gegevens vanaf het moment dat u ons uw visitekaartje geeft waarmee 
wij u kunnen inschrijven voor onze nieuwsbrief, uw gegevens invult of achterlaat via onze 
website of als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief. Ook indien wij uw gegevens 
ontvangen in het kader van een referentie, wij (een deel van) uw gegevens ontvangen 
tijdens een gesprek met uw (directe of indirecte) collega of andere zakelijke relatie of wij 
een (deel van) uw gegevens ontvangen naar aanleiding van uw deelname aan een 
congres. Ook kunnen wij uw gegevens registreren indien u deze publiek heeft gemaakt, 
zoals via LinkedIn.  

Dienstverlening 
Trade Facilitation B.V. registreert en verwerkt onderstaande persoonlijke- en zakelijke 
gegevens ten behoeve van onze dienstverlening: 
 

• Curriculum Vitae, in het kader van werving -en selectie; 
• Curriculum Vitae, in het kader van interim opdrachten; 
• Referentie controles in het kader van werving -en selectie en interim 

opdrachten; 
• Juridische procedures en vergunningaanvragen in opdracht van zakelijke 

relaties; 
• Commerciële activiteiten met enkel tot doel onze eigen dienstverlening aan te 

bieden en deze beter te kunnen afstemmen op uw behoeften. 
 

Binnen het kader van onze dienstverlening bewaren en bewerken wij volgende 
gegevens: 

• Zakelijke NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactinformatie; 
• Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring; 
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• Eventueel uw LinkedIn profiel of andere op het internet gepubliceerde 
gegevens; 

• Informatie n.a.v. het inwinnen van de door u aan Trade Facilitation B.V. 
verstrekte referenties; 

• De relevante ondernemingsgegevens in het kader van interim opdrachten voor 
Trade Facilitation B.V.  

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter 
uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen dienst. Ter bescherming 
van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een overeenkomst gesloten. 
Wij maken gebruik van internet gerelateerde meetinstrumenten van derden, zoals 
Google Analytics. De opgedane kennis gebruiken wij om onze website voor de 
eerdergenoemde commerciële doeleinden te verbeteren. 
  
Publicatie 	
Wij gaan enkel en alleen vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren of delen deze 
niet ongevraagd met derden, maar slechts na uw expliciete schriftelijke toestemming.	
  
Nieuwsbrief en contactformulier	
Wij brengen een periodieke nieuwsbrief uit, waarmee wij geïnteresseerden informeren 
over ontwikkelingen binnen ons vakgebied en onze diensten. Uw e-mailadres wordt 
slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers. 
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u het 
contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens 
die u ons toestuurt bewaard, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van 
uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.	
 

Trade Facilitation B.V. kan persoonsgegevens doorgeven in het geval waarin zij hiertoe 
verplicht wordt, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.  
 

Wij bewaren uw gegevens afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, 
uw privacy rechten en het gerechtvaardigd belang in het kader van onze bedrijfsvoering 
en dienstverlening. 

In het uitzonderlijke geval van een beveiligingslek en/of datalek zal Trade Facilitation 
B.V. handelen conform de AVG voorschrijft. 
  
Voor onze website en nieuwsbrief worden enkel de toepassingen van Google Analytics 
en MailChimp gebruikt om die informatie te verzamelen en tevens te analyseren, die 
verbonden is aan het gebruik ervan. 
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Trade Facilitation B.V. behoudt zich het recht om dit privacy statement aan te passen. U 
kunt deze wijzigingen volgen via de website. 
		
Beveiliging	
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt 
Trade Facilitation B.V. gebruik van technische en organisatorische 
beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau 
gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen 
persoonsgegevens.	
 

Uw rechten	
Indien u inzage wenst in gegevens en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf 
niet kunt aanpassen, of indien u niet meer gebruik wenst te maken van de 
dienstverlening van Trade Facilitation B.V., dan kunt u ons een bericht sturen via e-mail 
info@tradefacilitationbv.com. 	
 

Trade Facilitation B.V. zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.  

		

 


