PRIVACYVERKLARING
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een individu direct of indirect kan worden geïdentificeerd
(“Persoonsgegevens”). Hutchison Ports ECT Rotterdam (“Bedrijf”) erkent dat de bescherming van
Persoonsgegevens van fundamenteel belang is om het vertrouwen te behouden van klanten, leveranciers
en derden, inclusief bezoekers. Wij verwijzen naar deze individuen als “u/uw” in deze Privacyverklaring. Het
Bedrijf spant zich in voor de bescherming van persoonsgegevens conform de Algemene verordening
gegevensbescherming (EU 2016/679) en alle andere toepasselijke wetten en voorschriften die de
bescherming garanderen van Persoonsgegevens, aangezien deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd
(“Wetten inzake gegevensbescherming”).
Deze Privacyverklaring informeert u over de manieren waarop en redenen waarom het Bedrijf
(mogelijkerwijs) uw Persoonsgegevens verzamelt, opslaat of gebruikt. Ook wordt uitgelegd welke rechten u
heeft met betrekking tot Persoonsgegevens.

Welke Persoonsgegevens heeft het Bedrijf over u?
In de omgang die het Bedrijf met u heeft kan het de volgende categorieën Persoonsgegevens verzamelen
en verwerken:
a) Informatie die u aan het Bedrijf verstrekt:
 identificatiegegevens: bijvoorbeeld uw naam, handtekening, gebruikersnamen, nationaliteit of
staatsburgerschap, gegevens gerelateerd aan paspoort of visum/ID, rijbewijsgegevens;
 contactgegevens: zoals uw huisadres, telefoonnummer(s) (vaste lijn en mobiel) en e-mailadressen
of werkgerelateerde contactinformatie, zoals uw zakelijk e-mailadres en zakelijke telefoonnummers;
 informatie over uw huidige werkzaamheden: zoals functie, werklocatie, eventuele licenties,
certificeringen of autorisaties ter uitvoering van een bepaalde taak;
 betalingsgerelateerde informatie inclusief details over uw zakelijke bankrekening.
b) Informatie die het bedrijf verzamelt over u:
 monitoringsinformatie tijd en toegang systemen/gebouwen: zoals CCTV-beeldmateriaal,
informatie over de datum en locatie van bezoeken, gegevens over gebruik internet, e-mail en
telefoon, netwerk- of andere communicatielogboeken, toegang tot computer en faciliteiten en
authenticatie-informatie, informatie over registratie auto en informatie nodig voor het bijhouden van
bezoekerslogboeken en screening; en
 website-informatie: technische informatie, inclusief het internetprotocoladres (IP-adres) dat wordt
gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, login-informatie, browsertype en -versie,
tijdzone-instelling, typen en versies browser plug-ins, besturingssysteem en platform; informatie over
uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, op en weg van
de website (inclusief datum en tijd); reactietijden van pagina's, downloadfouten, bezoekduur voor
bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs) en
methoden die worden gebruikt om de pagina te verlaten en enig telefoonnummer gebruikt om de
klantenservice van het Bedrijf te bellen.
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Waarvoor gebruikt het Bedrijf dergelijke Persoonsgegevens?
Het Bedrijf gebruikt de Persoonsgegevens die het in zijn bezit heeft over u op de volgende manieren:
a) Informatie die u aan het Bedrijf verstrekt. Het Bedrijf zal deze informatie gebruiken om:
 u te voorzien van informatie en diensten die u verzoekt van het Bedrijf;
 u te informeren over andere diensten van de Hutchison Ports-groep die vergelijkbaar zijn met de
diensten die u al hebt aangeschaft of waarnaar u hebt geïnformeerd;
 u inzichten in de sector te geven en u te informeren over aanstaande evenementen;
 een actueel overzicht bij te houden van de interacties van het Bedrijf met u (zoals vergaderingen) en
de communicatie met u;
 u informatie te geven over diensten van ons bedrijf die u mogelijk interessant vindt;
 bezoekerslogboeken bij te houden; en
 voor redenen gerelateerd aan veiligheid en beveiliging.
b) Informatie die het Bedrijf over u verzamelt. Het Bedrijf zal deze informatie gebruiken om:
 zijn website te beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, data-analyse, testen,
research, statistische doeleinden en enquêtedoeleinden;
 bezoekerslogboeken bij te houden;
 voor redenen gerelateerd aan veiligheid en beveiliging; en
 ervoor te zorgen dat de inhoud van de website op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd
voor u en voor uw computer.
Alle informatie die u aan het Bedrijf verstrekt wordt opgeslagen op de servers van het Bedrijf of die van zijn
onderaannemers. Wanneer het Bedrijf u een wachtwoord heeft toegekend (of wanneer u een wachtwoord
heeft gekozen) dat toegang verleent tot bepaalde delen van de website van het Bedrijf, bent u
verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van dit wachtwoord. Deel alstublieft nooit
wachtwoorden met anderen.
Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel het Bedrijf zijn best zal
doen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kan het Bedrijf de veiligheid van uw gegevens die naar zijn
site worden verzonden niet garanderen; elke transmissie is op eigen risico. Zodra het Bedrijf uw informatie
heeft ontvangen, zal het strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om te proberen
ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Uw Rechten
Uw rechten in relatie tot de Wetten inzake gegevensbescherming omvatten onder meer:
a) Recht op informatie en inzage: u hebt het recht om van het Bedrijf bevestiging te ontvangen of uw
Persoonsgegevens worden verwerkt en zo ja, om om inzage te vragen in die Persoonsgegevens,
het doel van de verwerking te weten en de ontvangers of categorieën van ontvangers;
b) Recht op correctie: het is belangrijk dat de informatie die het Bedrijf heeft over u correct en actueel
is. U kan uw informatie te allen tijde corrigeren en bijwerken. Ook kunt u een kopie vragen van de
informatie die het Bedrijf heeft over u door contact op te nemen via het e-mailadres
information.security@ect.nl;
c) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten): u hebt het recht om het Bedrijf te vragen
Persoonsgegevens over u te verwijderen;
d) Recht op beperking van verwerking: u heeft ook het recht om het Bedrijf te vragen uw
Persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. In de meeste gevallen informeert
het Bedrijf u (voordat de data wordt verzameld) dat het de intentie heeft uw data te gaan gebruiken
voor dergelijke doeleinden of dat het van plan is uw informatie door te geven aan enige derde partij
voor dergelijke doeleinden. U kan het recht ook op elk moment uitoefenen door contact op te nemen
via het e-mailadres information.security@ect.nl.
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De website van het Bedrijf kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van zijn partners,
onderaannemers en gelieerde ondernemingen. Als u een link volgt naar een van deze websites, dient u
er rekening mee te houden dat deze websites een eigen privacybeleid hebben en dat het Bedrijf geen
enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaardt. Controleer deze documenten
voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

Hoe lang bewaart het Bedrijf uw Persoonsgegevens?
Het Bedrijf zal uw Persoonsgegevens bewaren zolang als vereist is door de relevante Wetten voor
gegevensbescherming of zolang als nodig is om te voldoen aan het doel of de doelen waarvoor ze zijn
verzameld, of om te voldoen aan een legitieme Bedrijfsbehoefte.

Cookies
De website van het Bedrijf maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van de
website. Dit helpt het Bedrijf om u een goede surfervaring te bieden op zijn website; ook helpen cookies het
Bedrijf om de website te verbeteren.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring
Alle wijzigingen die het Bedrijf in de toekomst aanbrengt in deze Privacyverklaring zullen worden
gepubliceerd op deze pagina. Check daarom regelmatig deze pagina voor updates of wijzigingen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de manier waarop het Bedrijf uw informatie gebruikt, dan kunt u contact
opnemen via het e-mailadres information.security@ect.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Hoe u met ons contact kunt opnemen
Als u vragen heeft over de informatie die het Bedrijf over u heeft of hulp nodig heeft om toegang te krijgen tot
uw gegevens of deze bij te werken, neem dan contact op via het e-mailadres information.security@ect.nl.
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