
PRIVACY VERKLARING TRANSPORT RIEN BOOM 
 

GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS 
Transport Rien Boom & Zoon B.V.,  verder genoemd  Transport Rien Boom, kan uw 
persoonsgegevens verwerken, omdat  u gebruik maakt van de diensten van Transport Rien Boom, 
en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier, een sollictatieformulier of een 
charterformulier op de website aan Transport Rien Boom verstrekt. Transport Rien Boom kan de 
volgende persoonsgegevens verwerken:  

• Uw voor- en achternaam 
• Uw bedrijfsnaam 
• Uw adresgegevens 
• Uw telefoonnummer(s) 
• Uw e-mailadres 

Extra bij charterformulier en sollicitatieformulier: 

• Geboortedatum 
• Chassis 
• bezit ADR diploma 
• Verwachting 
• Eerdere ervaring 

en alle andere  gegevens welke nodig zijn voor de aan u geleverde diensten en de financiële 
afwikkeling daarvan. 

Transport Rien Boom verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen 
nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan 
Transport Rien Boom uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u 
gesloten overeenkomst, of vanwege een wettelijke verplichting. 

 
BEWAREN VAN GEGEVENS 
Transport Rien Boom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of vanuit een wettelijke verplichting 
noodzakelijk is. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst 
met u tot stand komt. 

Er is een uitzondering: Transport Rien Boom is wettelijk verplicht de administratie, inclusief facturen 
met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. 

 

DELEN MET ANDEREN 
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken 
zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons 
hiertoe verplicht.  

 



COOKIES 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw 
computer, tablet, smartphone of ander apparaat. Cookies worden veel gebruikt om websites te laten 
werken of efficiënter te laten werken.  
Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te volgen of om u te identificeren. Onze website maakt 
gebruik van analytische cookies. Zie verder bij google analytics. 
Wanneer u inlogt op het gedeelte waar u onze tarieven kunt inzien, maken wij gebruik van  
functionele cookies. Dit zijn cookies om deze applicatie te laten functioneren. Wij kunnen u niet 
indentificeren via deze cookies, ook kunnen wij niet zien wat u opzoekt. Als u uitlogt worden deze 
cookies verwijderd.  

 
GOOGLE ANALYTICS 
Transport Rien Boom gebruikt Google Analytics om bij te houden hoeveel gebruikers de website 
gebruiken en welke pagina’s er bezocht worden. Zo krijgen wij inzicht in het gebruik van de website.  
Het ip adres is daarbij geanonimiseerd. Dit betekent dat wij een websitebezoek niet kunnen 
herleiden naar een persoon.  Transport Rien Boom  heeft Google geen toestemming gegeven om via 
Transport Rien Boom verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marja@rienboom.nl. Transport Rien Boom  
zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 
BEVEILIGING 
Transport Rien Boom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische 
en organisatorische maatregelen genomen (AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming) om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. De website van Transport Rien Boom maakt gebruik van een betrouwbaar SSL 
Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk 
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer 
informatie wenst over de beveiliging van door Transport Rien Boom verzamelde persoonsgegevens, 
neem dan contact met Transport Rien Boom op via marja@rienboom.nl  

 

WIZIGINGEN IN DEZE PRIVACY - EN COOKIEVERKLARING 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient 
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte 
bent. 

 

Laatste aanpassing: 24-05-2018 
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