Privacyverklaring
Met deze privacyverklaring informeren wij u over onze werkwijze op het gebied van privacy- en
persoonsgegevens. Dit doen wij onder de Europese wetgeving AVG/GDPR.
Deze privacyverklaring geldt voor toepassing van onze diensten, producten, websites en
sollicitatietrajecten.
Van Stenis Group hanteert voor zijn groep als geheel en al haar bedrijven afzonderlijk, te weten Luitec
BV, Sellon BV en Startflow BV deze zelfde privacyverklaring.

Wat wordt bewaard?
Mocht u persoonsgegevens met ons delen via registratie op een van onze websites dan worden deze
gegevens bewaard.
Als prospect, klant- of leveranciersrelatie worden uw bedrijfsgegevens en contactgegevens na
wederzijds contact in ons administratiesysteem gezet zonder verder verzoek voor toestemming.
Voor mailingen of publicaties ontstaan vanuit het initiatief van Van Stenis Group, Sellon BV, Luitec BV
en Startflow BV, voor met name marketing doeleinden zal vooraf toestemming worden gevraagd aan
de ontvanger. Deze toestemming slaan wij op.
Van sollicitanten bewaren wij het ontvangen CV tijdelijk.

Verklaring
Wij vinden het belangrijk goed om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens
worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en adequaat beveiligd. Uw persoonsgegevens kunnen
wij gebruiken voor de volgende doeleinden:






het verlenen van onze diensten;
factureren van onze diensten;
afhandeling van aanvragen;
het kunnen opnemen van contact met u voor het maken van een afspraak of het geven van
terugkoppeling;
analyseren van zoekgedrag van onze websitebezoekers.

Voor sollicitanten geldt verder nog:
 voor het beoordelen van het profiel van de kandidaat voor een functie.
Wij vragen u nooit meer gegevens dan wij nodig achten en zullen uw gegevens zonder uw toestemming
nooit doorgeven aan derden.

Welke persoonsgegevens?
Wij registreren van onze zakelijke relaties de volgende persoonsgegevens:





voor- en achternaam contactpersoon;
functienaam;
zakelijk telefoonnummer;
zakelijk e-mailadres;
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bedrijf waarvoor u werkzaam bent.

Beveiliging
Wij nemen gedegen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te voorkomen. Zoals:
-

Werken met een ISO 27001 gecertificeerde IT-provider/ Online Werkplek.
Afsluiten van verwerkersovereenkomsten met verwerkers.
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Mocht zich een datalek voordoen dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de
betrokkenen op wie de gelekte persoonsgegevens betrekking hebben.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens van prospect-, klant- en leveranciersrelaties worden
bewaard voor zo lang wij nodig achten om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. De gegevens worden
gewist als wij het verwerken van uw persoonsgegevens niet meer nodig achten of als wij een
(rechtsgeldig) verzoek tot het verwijderen van uw gegevens ontvangen, tenzij er een wettelijke plicht
is die langer bewaren vereist.
Persoonsgegevens van sollicitanten worden 4 weken nadat de vacature is vervuld verwijderd, tenzij de
sollicitant toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een PC, tablet of mobiele telefoon worden
geplaatst. Er wordt door ons cookies en vergelijkbare technieken toegepast om het gebruik van onze
websites zo makkelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Tevens willen we deze cookies plaatsen om
ervoor te zorgen dat u relevante advertenties van ons op andere websites te zien krijgt en zodat u onze
content via social media kunt delen. Op de websites wordt gebruikt gemaakt van functionele,
analytische en advertising cookies.
Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt.
Analytische cookies
Wij maken ook gebruik van analytische cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze websites te
onderzoeken. Op die wijze wordt een permanent cookie op uw computer of mobiele apparaat
geplaatst. Daardoor verkrijgen wij inzicht in de wijze waarop en hoe vaak onze websites worden
gebruikt en kunnen we aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de websites maken.
Zodoende zorgen wij ervoor dat de websites optimaal werken. Via onder meer Google Analytics
kunnen wij onder meer de volgende gegevens in cookies opslaan:
 IP-adres;
 technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet
Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm;
 vanaf welke pagina u op de website bent gekomen;
 wanneer en hoe lang u de website bezoekt of gebruikt;
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of uw gebruik maakt van functionaliteiten van een website;
welke pagina’s u bezoekt op de website.
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Advertering Cookies
Van Stenis Group, Luitec BV, Sellon BV en Startflow BV maakt op haar websites tevens gebruik van retargeting/re-marketing technologieën. Het doel van deze technologieën is om aan bezoekers
interessante en specifieke informatie te kunnen weergeven. Om dit te realiseren wordt er via de
website advertising cookies geplaatst op uw apparaat die het mogelijk maken om uw surfgedrag op de
websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.
Op basis van dit profiel kunnen wij op maat gemaakte advertenties tonen op websites van derden.
Derde partijen die de cookies plaatsen kunnen aan de hand van deze cookies uw internetgedrag
volgen. Meer informatie over de derde partijen en het gebruik van uw cookie informatie:
DoubleClick (Google)




Meet de effectiviteit van een advertentie en controleert of de gebruikte browser de cookies
accepteert.
Algemene informatie: http://www.google.com/doubleclick/index.html
Keuzen: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

Verwijderen van cookies
U kunt uw cookies het gemakkelijkst verwijderen via uw browser. Hieronder vind u een lijst met de
meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt
verwijderen:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Internet Explorer
• Safari (IOS)
• Safari (macOS)

Voor privacy gerelateerde vragen kunt u terecht bij:
Startflow BV
Sellon BV

Plaza 22b
Plaza 22b

4782 SK Moerdijk
4782 SK Moerdijk

+31 (0) 88 – 00 44 600
+31 (0) 88 – 50 12 200
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Luitec BV

Albert Einsteinweg 10

2408 AR Alphen a/d Rijn +31 (0) 88 – 50 12 700

Heeft u vragen, klachten of andere feedback naar aanleiding van deze privacyverklaring. Stuur ons dan
een e-mail: privacy@vanstenisgroup.com.
Indien u inzage wilt in uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Wijziging privacyverklaring
Wij behouden ons recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient de
aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de
hoogte bent.
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