Privacyverklaring Toptrans Holding B.V.,Top Trans B.V. en Top Milieu
Service b.v. Hier na te noemen als Top B.V.. (Versiedatum: 24 mei
2018)
Top B.V., gevestigd aan Industrieweg 16 9804 TG Noordhorn, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Toptrans Holding B.V.
Top Trans B.V.
Top Milieu Service B.V.
Industrieweg 16
9804 TG Noordhorn
0594502260 0594505604
info@toptrans.nl
www.topcontainers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Top b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Top b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij
we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Top b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het afhandelen van uw betaling
- Het uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst
Delen van persoonsgegevens met derden
Top b.v. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
verwijzen wij u naar onze cookie verklaring.
Social media
Op onze website staan buttons van sociale media, zoals Facebook,
Twitter, Instagram en LinkedIn, zodat onze berichten gemakkelijk te delen
zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de
gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden
zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de
respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de
verzamelde informatie doen.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Top b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toega ng,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op direct via telefoon of
via e-mailadres.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Top b.v. en heeft u het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@toptrans.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage 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), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Top b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Recht te openbaren
Top b.v. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit
wettelijk is vereist dan wel wanneer Top b.v. dit gerechtvaardigd acht om
te voldoen aan een juridisch verzoek / proces of om de rechten, eigendom
of veiligheid van Top b.v. te beschermen. Daarbij betrachten wij altijd uw
recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd

Verklaring over privacy en
cookies op toptrans
topcontainers en toprecycling.nl
W ebsites van Toptr ans Hol ding B.V.,Top Trans B.V. en Top M ilieu Service B.V. hierna te noemen
Top B.V.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden
gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet
mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn
voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorte n cookies hebben we
uw toestemming nodig.
Google Analytics maakt gebruik van cookies, dat zijn klein bestandjes die
op uw computer worden opgeslagen. W ij hebben Google Analytics conform
de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de
gebruiker nodig is.

Privacy wetgeving en Analytics
Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics
gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik
van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke sta tistieken over
aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere
essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen
verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te
herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik
gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag
speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem.
Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of
opgeslagen.
IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen
dat het cookie officieel eigendom is van Top bv en niet van Google. Dit
cookie wordt niet gebruikt voor advertenti es of andere commerciële
doeleinden. Top BV heeft een verwerkersovereenkomst met Google.
Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP -adressen anoniem zijn
gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn.
Verder wordt vanuit het Analytics account van Top BV geen informatie
gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie
van Top BV een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de
kwaliteit en veiligheid van oosterhuis-bv.nl te kunnen waarborgen.
Opt-out
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier
een opt-out plugin voor Google Analytics
downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Met deze plugin
telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die
Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring
van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Goog le”). Google
Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw
computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe
bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme
informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google
gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt
gebruikt, rapporten over de website -activiteit op te stellen voor de
eigenaar van deze website (Top BV) en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze
informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google
verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens
waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door
in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u
er echter op dat u in dat geval wellicht n iet alle mogelijkheden van deze
website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u
toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de
wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Overzicht noodzakelijke cookies topcontainers.nl,toprecycling.nl en
toptrans.nl:

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door
basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van

de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet
naar behoren werken.
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oosterhuis.bv.nl cookieconsent_status
party

Hoe
lang

Doel cookie

1 dag

Verbeteren website
door inzicht
sessie
websitegedrag
gebruiker
2 jaar
Slaat de
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gebruiker op voor
het huidige domein

Uw toestemming geldt voor de
volgende cookies:
Overzicht marketing cookies topcontainers.nl,toprecycling.nl en
toptrans.nl:
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze
verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die
zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze
advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe
adverteerders.
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you.tube.com PREF
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8
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met geïntegreerde
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Registreert een
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3rd
you.tube.com YSC
sessie houden van welke
party
video's van YouTube
de gebruiker heeft
gezien. YES
Cookie verklaring laatst bijgewerkt op 26 -5-2018

