PRIVACY STATEMENT OF PCV GROUP (V1.0: 1 June 2018)
Disclaimer
The terms and conditions of this disclaimer apply to our websites www.pcvgroup.com and
www.werkenbijpcvgroup.nl
By visiting these websites and/or by using the information offered on or via this website, you
declare that you accept the applicability of this disclaimer.
The information on this website is intended solely as general information. No rights may be
derived from the information on this website. Although PCV Group exercises due care in
compiling and maintaining this website, we cannot guarantee that the information provided is
accurate, complete and/or up to date.
PCV Group reserves all intellectual property rights and other rights with regard to the
information offered on our websites.
Information on this website may not be copied, downloaded or in any other way publicly
disclosed, disseminated or reproduced without the prior written consent of PCV Group. You
may however print and/or download the information on this website for your own personal
use.
Privacy Statement
This Privacy Statement explains how PCV Group treats your personal data on the website
www.pcvgroup.com, www.werkenbijpcvgroup.nl or the newsletter of PCV Group.
In addition to the group of users referred to above, the statement is intended for persons
working at suppliers or customers of PCV Group, where no other agreements concerning the
protection of privacy have been made.
This privacy statement provides information on where your data are stored and for what
purpose. In addition, it also sets out all your rights with regard to your data and how you can
exercise those rights.
The privacy statement will sometimes be changed due to changes in the law or other
developments. It is therefore advisable to view the statement regularly. The most recent
Privacy Statement can be viewed on our website at all times. The current Privacy Statement
was last updated on 1 June 2018.
PCV Group collects only data that are functionally required to keep you properly informed
and/or to maintain contact. Should you nonetheless feel uncomfortable about the use of your
data by our organisation, please do not hesitate to contact us via privacy@pcvgroup.com or
0031-53-4342624.
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Use of data
Personal data are collected by PCV Group for the following purposes.
Newsletters
PCV Group sends out newsletters via e-mail to inform contacts. To that end, the first name,
surname, name of organisation and e-mail address are collected by means of the form
designated for that purpose on PCV Group’s website. You can also immediately unsubscribe
via the newsletter.
Contact form
Your data will be collected if you contact PCV Group via the website. However, the data
requested in this form are only the data that are required to contact you on your request. You
will not automatically be registered for the newsletter.
Job applications
Your data will be collected if you contact PCV Group via the website or by e-mail. The
information that is collected is information that you yourself share with PCV Group and that is
required for the application process. After the end of this process, your data will be destroyed
unless you wish us to retain them in our filing system. You can provide consent by sending a
message to vacature@pcvgroup.com. Your data will be stored for 12 months after consent is
given, unless you give your consent again.
Website & analytics
We use website analysis software for marketing and sales purposes, in order to improve the
website, chart the effectiveness of campaigns and identify the channels through which visitors
reach our website. Your IP address is used for this purpose but this IP address is not stored.
Nor are any data shared with third parties.
We use a cookie for this purpose, which enables us to see whether you have been on our
website before. This cookie contains neither personal data nor tracker data. And again, the
contents of this cookie are not shared with third parties.
You can deregister for cookies by setting your internet browser to stop storing cookies. In
addition, you can also delete all information that has been stored previously via the settings of
your browser.
Links on website
The website may include links to websites of third parties. Although such websites have been
selected with due care, PCV Group accepts no responsibility with regard to these third parties
and the way in which they treat your personal or other data.
All data are only processed with your explicit consent or for the performance of contracts that
are entered into. Where there is no consent for the processing of the personal data or for the
performance of the contract, the information processed cannot be traced back to an
individual.
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Third parties
We do not provide personal data to third parties other than on the basis of the law, on your
request or to processors who perform certain activities on the instruction of PCV Group (such
as the hosting party and IT administrator). We have concluded processing agreements with
those third parties so that they process data in accordance with the GDPR and we are able to
safeguard our Privacy Statement.
The third parties with which we have not concluded processing agreements are organisations
that have opted not to conclude individual processing agreements with customers but to
amend the General Terms of Delivery to make them GDPR-compliant. These parties are ISO
27001 certified and comply with the GDPR requirements or do not process personal data of
data subjects without consent.
Security
We do our utmost to provide optimal security for your personal data in order to prevent
unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised alteration or loss. We do so on
the basis of physical, administrative, organisational and technical measures.
Retention period
Your data are stored by PCV Group, but never for longer than is required to carry out activities,
unless we are required to retain your data for a longer period due to statutory regulations.
Protection
We take the protection of your data seriously and take appropriate measures to prevent
abuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised alteration. If you
believe that your data are not properly protected or there are indications of abuse, contact us
via the central telephone number 0031-53-4342624 or privacy@pcvgroup.com.
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Rights
Right to access
You have the right at any time to request your data that are recorded and stored at PCV
Group. You may do so by contacting PCV Group by e-mail or by telephone, after which you will
receive an overview of your data.
Right to rectification
Are your data inaccurate? Or have your data changed? You have the right to have this rectified
by PCV Group. You can change your data concerning the newsletter via the url designated for
that purpose at the bottom of each e-mail.
Right to erasure of data
If you no longer want your data to be recorded at PCV Group, you have the right to have your
data erased.
Right to data portability
If you need data that are stored at PCV Group in case you switch to another party or service,
you have the right to data portability, under which PCV Group is required to transmit all your
data to the other party.
Right to submit a complaint
You have the right to submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority if you believe
that PCV Group is not treating your data in a correct manner. You can do so via
autoriteitpersoonsgegevens.nl
Right to have data no longer processed (objection)
If you do not want PCV Group to use your data, you have the right to have your personal data
no longer processed.
You can exercise these rights via privacy@pcvgroup.com by sending a message. To enable us
to be sure that the request has been made by you, please send us a copy of your identity
document together with the request. In this document, blank out your passport photograph,
MRZ (machine readable zone, the zone with numbers at the bottom of the passport),
passport/ID number and Burgerservicenummer (BSN – citizen service number). This serves to
protect your privacy. We aim to respond within two weeks.
Other matters
We do not take decisions on the basis of automated processing on matters that can
significantly affect the individual concerned. This relates to decisions that are taken by
computer programs or computer systems without human intervention (for instance by an
employee of PCV Group).
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Obligations
PCV Group processes personal data on the basis of a legitimate interest, namely a commercial
and informational interest, such as, for example, offering services or products of PCV Group via
e-mail. Your data will never be sold to third parties. The mandatory data to be supplied are the
minimum data that are necessary for offering the services.
For example, your e-mail address is necessary to be able to send you the newsletter. If these
mandatory data are not supplied, PCV Group cannot provide the service concerned.
If it is necessary to share data that you have shared with PCV Group with other parties than
those referred to above (for instance, in order to offer a service), your consent will be
requested for this first.
PCV Group reserves the right to disclose the data if this is required by law or if PCV Group
considers this justified to comply with a legal request/legal proceedings or to protect the
rights, property or safety of PCV Group. In doing so, we always endeavour to respect your right
to privacy to the greatest possible extent.
Please do not hesitate to contact us via privacy@pcvgroup.com or by telephone number
0031-53-4342624 with any remaining questions you may have.
Applicable law
Dutch law shall apply to any dispute arising from this Privacy Statement.
This Privacy Statement is a translation of the ‘PRIVACY STATEMENT PCV GROUP (V1.0: 1 juni
2018). In the event of any difference between these two Terms and Conditions, the Dutch text
will prevail.
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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.
Dit statement is van toepassing 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 1 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
van uw gegevens door onze organisatie, neem dan gerust contact op via
privacy@pcvgroup.com of telefoonnummer 0031-53-4342624.
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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 verkoopdoeleinden. 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.
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 danwel uitvoering van de overeenkomst, kan de
verwerkte informatie niet terug herleid worden naar een individu.
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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 tijde uw gegevens op te vragen die bij PCV Group
vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar
privacy@pcvgroup.com of telefonisch contact op te nemen met PCV Group via
telefoonnummer 0031-53-4342624. 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) tussen zit.
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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
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 privacy@pcvgroup.com of
telefoonnummer 0031-53-4342624.
Toepasselijk recht
Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacy Statement is Nederlands recht van
toepassing.
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