Velocity Privacy beleid
Velocity verwerkt als koeriersbedrijf persoonsgegevens van klanten, relaties en opdrachtgevers zoals
naam, adres, geboortedatum. Velocity heeft daarbij een verantwoordelijkheid op het gebied van
bescherming van persoonsgegevens bij de uitvoering van haar dienstverlening. Koeriers en planners
ontvangen hierover duidelijke instructies in een training, werken volgens protocol, en ondertekenen
een geheimhoudingsplicht. De ICT-systemen (computers, laptops en software) van Velocity zijn extra
veilig door het gebruik van Intermesh en Group-office. De netwerkverbinding is beveiligd met
Transport Layer System (TLS)-technologie. Velocity heeft een Functionaris Gegevensbescherming.
Op dit moment is dat Mark Potters. In het geval van een incident, datalek of vraag over
gegevensbescherming kunt u contact opnemen via e-mail fg@velocity.nl of telefoonnummer 0636159586.
Velocity verplicht zich om de informatie over personen, bedrijven en organisaties en in het algemeen
alle informatie die ligt in de persoonlijke dan wel bedrijfsmatige sfeer, waarover Velocity zelf beschikt
en waarover haar medewerkers beschikken in verband met de uitvoering van opdrachten, niet aan
derden bekend te maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, de
opdrachtgever hierom verzoekt of enige wettelijke regeling hiertoe verplicht. Alleen indien Velocity
persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
verwerkt voor de opdrachtgever en als gevolg daarvan kwalificeert als verwerker in de zin van de
AVG, dan zal Velocity met betrekking tot de verwerking van deze gegevens voldoen aan de wet- en
regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens, waaronder maar niet
beperkt tot de AVG.
Velocity zal de persoonsgegevens niet voor een ander doel gebruiken dan de uitvoering van deze
Overeenkomst en zal niet meer persoonsgegevens verwerken dan daarvoor strikt noodzakelijk is.
Velocity treft passende technische en organisatorische maatregelen zoals bedoeld in de AVG.
Velocity zal de betreffende persoonsgegevens op geen enkele wijze delen met derden of derden
toegang geven (actief dan wel passief) tot deze persoonsgegevens. Velocity zal geen derde partijen
betrekken bij de verwerking van de persoonsgegevens dan zonder schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever. De gegevens zullen niet worden verwerkt buiten Nederland. Velocity vervult haar
eigen verplichtingen en verleent bijstand aan de opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen
voortvloeiend uit de AVG. Daaronder vallen in ieder geval ook de rechten van de betrokkene (zoals
bedoeld in de AVG), waaronder maar niet beperkt tot het recht op inzage en het recht op
gegevenswissing. Een mogelijke inbreuk op de verplichtingen uit dit artikel en de AVG zal onmiddellijk
door Velocity aan de opdrachtgever worden gemeld.
Velocity zal een verwerkingsregister bijhouden waarin alle mogelijke inbreuken worden bijgehouden.
Velocity zal alle persoonsgegevens naar de keuze van de opdrachtgever in het geheel of gedeeltelijk
aan haar terugbezorgen dan wel wissen, in ieder geval na beëindiging van een overeenkomst. De
opdrachtgever heeft het recht om eenmaal per jaar bij Velocity een audit uit te laten voeren ter
controle van de verplichtingen van Velocity op basis van bovenstaande. De kosten voor een dergelijke
audit komen voor rekening van de opdrachtgever.
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