PRIVACY STATEMENT PCV GROUP (V1.0: 1 juni 2018)

Disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze websites www.pcvgroup.com
en www.werkenbijpcvgroup.nl
Door deze websites te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te
gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen
rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel PCV Group
zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kunnen
wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de geboden informatie.
PCV Group behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met
betrekking tot de op onze websites aangeboden informatie.
Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei
wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van PCV Group. Het is u wel toegestaan de informatie op deze
website af te drukken en/of te downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
Privacy Statement
In dit Privacy Statement wordt toegelicht hoe PCV Group omgaat met uw persoonsgegevens
op de website www.pcvgroup.com, www.werkenbijpcvgroup.nl of de nieuwsbrief van PCV
Group.
Naast bovengenoemde groep gebruikers is het statement voor personen werkzaam bij
leveranciers of klanten van PCV Group, waar geen andere afspraken rondom privacy
bescherming zijn gemaakt.
In dit privacy statement leest u over waar uw gegevens worden opgeslagen en voor welk doel.
Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kan
maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is
daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Het meest actuele Privacy Statement
is te allen tijde in te zien op onze website. Het huidige Privacy Statement is bijgewerkt op 4 juni
2018.
PCV Group verzamelt alleen gegevens die functioneel nodig zijn om u goed te informeren
en/of contact te onderhouden. Mocht u zich desondanks niet prettig voelen over het gebruik
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van uw gegevens door onze organisatie, neem dan gerust contact op via
privacy@pcvgroup.com 0031-53-4342624
Gebruik gegevens
Er wordt voor de volgende doelen persoonsgegevens verzameld door PCV Group.
Nieuwsbrieven
PCV Group stuurt via e-mail nieuwsbrieven om contacten te informeren. Hiervoor worden
voornaam, achternaam, organisatienaam en e-mailadres verzameld via het daarvoor
bestemde formulier op de website van PCV Group. Via de nieuwsbrief kunt u zich ook direct
uitschrijven.
Contactformulier
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met PCV Group via de website.
In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om op uw verzoek
contact met u op te nemen. U wordt niet automatisch voor de nieuwsbrief ingeschreven.
Sollicitatie
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met PCV Group via de website
of de mail. De verzamelde informatie betreft de informatie die u zelf deelt met PCV Group en
die nodig is om te solliciteren. Na afloop van deze procedure worden uw gegevens vernietigd
tenzij u in ons bestand gehouden wilt worden. U kunt toestemming verlenen door een bericht
te sturen naar vacature@pcvgroup.com. U gegevens worden na het verlenen van de
toestemming 12 maanden bewaard, tenzij u nogmaals toestemming verleend.
Website & analytics
Wij maken gebruik van website analyse software voor marketing en verkoop doeleinden. Doel
daarvan is om de website te verbeteren, de effectiviteit van campagnes in kaart te brengen en
te zien via welk kanaal bezoekers op onze website komen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van
uw IP-adres, maar dit IP-adres wordt niet bewaard. Ook worden er geen gegevens met derden
gedeeld.
Hiervoor maken we gebruik van een cookie. Aan de hand van dit cookie kunnen we zien of u
eerder op onze website bent geweest. Dit cookie bevat geen persoonsgegevens en ook geen
tracker data. En de inhoud van dit cookie wordt wederom niet met derden gedeeld.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
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Verwijzen vanuit website
Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze
website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt PCV Group geen verantwoordelijkheid ten
aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter
uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan. Daar waar geen toestemming is
voor de verwerking van de persoonsgegevens dan wel uitvoering van de overeenkomst, kan de
verwerkte informatie niet terug herleid worden naar een individu.
Derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw
verzoek of aan verwerkers die in opdracht van PCV Group bepaalde werkzaamheden
verrichten (zoals de hostingpartij en IT- beheerder). Met deze derden hebben wij een
verwerkingsovereenkomst afgesloten zodat zij de dataverwerking conform AVG verwerken en
wij onze Privacy Statement kunnen waarborgen.
De derden waar we geen verwerkingsovereenkomst mee hebben afgesloten, betreft
organisaties die ervoor gekozen hebben geen individuele verwerkingsovereenkomsten met de
afnemers af te sluiten, maar de Algemene Leveringsvoorwaarden aan te passen zodat deze
AVG Compliant is. Deze partijen zijn ISO-27001 gecertificeerd en voldoen aan de AVG-eisen of
verwerken geen persoonsgegevens van betrokkenen zonder toestemming.
Beveiliging
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen om zo onrechtmatig
gebruik zoals onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
of verlies tegen te gaan. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve,
organisatorische en technische maatregelen.
Bewaartermijn
Uw gegevens worden bewaard door PCV Group, maar nooit langer
dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling
uw gegevens langer moeten bewaren.
Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het centrale
telefoonnummer 0031-53-4342624 of privacy@pcvgroup.com .
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Rechten
Recht op inzage
U hebt het recht om te allen tijden uw gegevens op te vragen die bij PCV Group
vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op
te nemen met PCV Group. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten
rectificeren door PCV Group. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de
daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij PCV Group vastgelegd zijn? Dan hebt u het
recht op het laten wissen van uw gegevens.
Recht op overdracht
Mocht u gegevens nodig hebben die bij PCV Group opgeslagen liggen in het geval u
overstapt naar een andere partij of dienst, dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij dient
PCV Group al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat
PCV Group niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via
autoriteitpersoonsgegevens.nl
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat PCV Group uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen
van het gebruik van uw persoonsgegevens.
Het gebruikmaken van deze rechten kan via privacy@pcvgroup.com middels verzending van
een bericht. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort-/ID
nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Het
streven is om binnen twee weken te reageren.
Overige zaken
Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor het individu. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van PCV Group) tussenzit.
Plichten
PCV Group verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang,
namelijk een commercieel en informatief belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten
of producten van PCV Group via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan
derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde
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gegevens voor het aanbieden van de diensten.
Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze
verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan PCV Group de betreffende dienst niet
aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met PCV Group met anderen dan
de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een
dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.
PCV Group behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is
vereist, dan wel wanneer PCV Group dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een
juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van PCV Group te
beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Hebt u toch nog vragen? Neem gerust contact op via de mail of telefoon.
Toepasselijk recht
Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacy Statement is Nederlands recht van
toepassing.
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