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Bureau Scheepvaart Certificering (BSC) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om
met persoonsgegevens. BSC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bureau Scheepvaart Certificering (BSC) verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt
van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van
persoonsgegevens die wij verwerken:

Zakelijke klanten:










Particuliere klanten:

Achternaam, voornaam en initialen
Geslacht
Functie
Zakelijk e-mailadres
Zakelijke adresgegevens
Zakelijk telefoonnummer
KvK nummer
Eigendomsbewijs schip ¹
Laatste inlogdatum ‘Mijn BSC’










Achternaam, voornaam en initialen
Geslacht
Functie/rol als zijnde opdrachtgever
E-mailadres
Adresgegevens
Telefoonnummer vast en/of mobiel
Eigendomsbewijs schip ¹
Laatste inlogdatum ‘Mijn BSC’

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens
Er worden geen bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens over u verwerkt.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende
doelen:
o Het inspecteren en/of certificeren van binnenvaartschepen
o Opnemen van eigenaarsgegevens op een binnenvaartcertificaat
o Informeren over verloopdata certificaat of onderliggende documenten
o Telefonisch contact
o Informeren over wijzigingen van diensten
o Verzenden nieuwsbrief indien u zich hiervoor heeft aangemeld

Bewaartermijn
BSC bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk
geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Informatie verkregen
uit contactformulieren via onze website worden eens per kwartaal verwijderd.
¹ Het eigendomsbewijs schip is een vereiste in het certificeringsproces. Indien de opdrachtgever en eigenaar
schip niet dezelfde persoon zijn dient de opdrachtgever de scheepseigenaar te informeren.
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Beveiliging
BSC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. BSC heeft hiervoor de volgende maatregelen
genomen:
o Alle personen die namens BSC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan.
o We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
o Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
o We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
o Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Gegevens delen met derden
BSC verstrekt uitsluitend gegevens van opdrachtgevers en schepen/scheepseigenaren aan derden in
onderstaande gevallen:
o Indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst
o Als de opdrachtgever hiervoor toestemming verleent
o Aan toezichthoudende instanties als deze er om vragen
o Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
o Op grond van een gerechtelijk bevel ²
o Op aanvraag door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid ²
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst af.

Cookies
BSC gebruikt cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan
onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Daarnaast wordt een
cookie is van het Amerikaanse bedrijf Google geplaatst, als deel van de “Analytics”-dienst. BSC maakt
gebruik van Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de
website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben
hier geen invloed op.
Om uw gegevens te beschermen hebben wij:
o een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google
o IP-adressen geanonimiseerd in Google Analytics
o gegevens delen met Google uitgezet
o gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden uitgezet
o de optie voor User ID’s uitgeschakeld

² indien dit het geval is zal BSC de klant hierover informeren.
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Google slaat haar opgeslagen data op servers binnen de Europese Unie, daarbij is er sprake is van een
passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is
de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op.
Bureau Scheepvaart Certificering B.V.
Bataviahaven 1
8242 PR Lelystad
T: 0850-290521
E: info@bscmail.nl
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