
TRANSSUPPLY B.V.

ALGEMEEN

Uw privacy is voor Savix Transsupply B.V. (hierna: “Savix”) van 
groot belang. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe Savix 
met uw persoonsgegevens omgaat. In deze privacyverklaring 
informeren wij u daarom onder meer over de wijze waarop 
Savix persoonsgegevens verwerkt; voor welke doeleinden 
Savix persoonsgegevens verwerkt; en hoe u uw privacyrech-
ten kunt uitoefenen. Wij raden u daarom aan deze verklaring 
zorgvuldig te lezen.

TOEPASSING

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedere bezoeker 
van de website van Savix (www.savix.nl) en op ieder ander van 
wie Savix persoonsgegevens verwerkt. Savix is verwer-kings-
verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden 
verzameld (onder meer via de website met domeinnaam 
www.savix.nl).

PERSOONSGEGEVENS DIE SAVIX VERWERKT

Savix verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik 
maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons ver-
strekt. Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt uiter-
aard af van het contact dat er is geweest. Hieronder hebben 
wij voor u gespecificeerd welke persoonsge-gevens in welke 
situatie worden verwerkt. 

Bij een bezoek aan onze website
-  Gegevens over uw activiteiten op onze website (namelijk: 

het IP-adres, de identifiers in cookies, de internetbrowser 
en het apparaattype)

-  De persoonsgegevens die u actief verstrekt via ons con-
tactformulier (namelijk: naam, tele-foonnummer, e-mail-
adres en de persoonsgegevens die u in het berichtveld 
aan ons ver-strekt) 

Bij een sollicitatie
-  Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboor-

teplaats, adresgegevens, tele-foonnummer, e-mailadres, 
functie, CV, sollicitatiebrief en IBAN

-  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoor-
beeld door het verstrekken van andere informatie in het 
kader van uw sollicitatie)

Bij een bezoek aan ons bedrijf of bij een telefoongesprek 
-  De persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS DIE SAVIX VERWERKT

Savix verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals 
gegevens met betrekking tot ras, godsdienst of gezond-
heid, tenzij deze zelf (door een sollicitant) aan Savix worden 
verstrekt. 

Savix heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toe-

stemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter 
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden 
ouders daarom aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten 
van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over 
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
Als u ervan overtuigd bent dat Savix zon-der die toestem-
ming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een min-
derjarige, dan ver-zoeken wij u contact met ons op te nemen. 
Wij zullen dan tot verwijdering van deze gegevens overgaan.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE RECHTSGROND 

WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Savix verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende 
doelen:

-  Ten aanzien van persoonsgegevens via de website: Ge-
bruiksvriendelijkheid, functionali-teit, bezoekanalyse voor 
marketing.

-  Ten aanzien van persoonsgegevens via het contactformu-
lier op de website: Het beant-woorden van uw vraag en/of 
het u kunnen toezenden van een offerte en/of het maken 
van een (bel)afspraak op uw verzoek.

-  Ten aanzien van persoonsgegevens bij een sollicitatie: de 
sollicitatieprocedure.

-  Ten aanzien van persoonsgegevens die op andere wijze 
worden verstrekt: ten behoeve van productlevering of ten 
behoeve van marketing-, business- en/of development-
doeleinden.

 
Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als 
daarvoor een rechtsgrond is. De ver-werkingen vinden plaats 
op basis van de rechtsgronden uit de Algemene verordening 
gege-vensbescherming (AVG), namelijk voor de uitvoering 
van een overeenkomst (denk bv. aan een koopovereenkomst 
van onze producten), vanwege een wettelijke verplichting, 
met uw toe-stemming en/of vanwege een gerechtvaardigd 
belang. 

HOELANG WE UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Savix bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 
nodig is om de doelen te realise-ren waarvoor uw gegevens 
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermij-
nen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bij een bezoek aan onze website
-  Gegevens over uw activiteiten op onze website (namelijk: 

het IP-adres, de identifiers in cookies, de internetbrowser 
en het apparaattype): niet langer dan nodig is voor het 
doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd 
binnen de eventuele daarvoor geldende wettelijke be-
waarplichten en/of –termijnen.

-  De persoonsgegevens die u actief verstrekt via ons con-
tactformulier (namelijk: naam, tele-foonnummer, e-mail-
adres en de persoonsgegevens die u in het berichtveld 
aan ons ver-strekt): niet langer dan nodig is voor het doel 

PRIVACY VERKLARING SAVIX TRANSSUPPLY B.V. 



TRANSSUPPLY B.V.

waarvoor wij ze hebben verzameld en vast-gelegd binnen 
de eventuele daarvoor geldende wettelijke bewaarplich-
ten en/of –termijnen.

Bij een sollicitatie
-  Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboor-

teplaats, adresgegevens, tele-foonnummer, e-mailadres, 
functie, CV, sollicitatiebrief, IBAN en overige persoons-
gegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door het 
verstrekken van andere informatie in het ka-der van uw 
sollicitatie): 4 weken na einde sollicitatieprocedure (zon-
der toestemming) en 1 jaar na einde sollicitatieprocedure 
(met toestemming van de sollicitant).

Bij een bezoek aan ons bedrijf of bij een telefoongesprek 
-  De persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt: niet 

langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben 
verzameld en vastgelegd binnen de eventuele daarvoor 
geldende wettelijke bewaarplichten en/of –termijnen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Savix verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt 
deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uit-
voering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan 
een wette-lijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens 
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersover-
eenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van bevei-
liging en vertrouwe-lijkheid van uw gegevens. Savix blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In bijzondere gevallen kan Savix uw persoonsgegevens aan 
derden ter beschikking stellen, ongeacht uw toestemming 
daarvoor. Het gaat dan bijvoorbeeld om verzoeken van auto-
ritei-ten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen.

COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek 
aan deze website wordt opge-slagen in de browser van uw 
computer, tablet of smartphone. 

Op onze website worden cookies gebruikt om:
-  functionaliteiten van de website mogelijk te maken en 

om de website te beschermen (technische of functionele 
cookies);

-  het gebruik van de website te analyseren en op basis 
daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïn-
formeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor 
het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser 
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daar-
naast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via 
de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te 
corrigeren of te verwijderen. Daar-naast 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 Savix 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, gege-
vensoverdraging van uw per-soonsgegevens of verzoek tot 
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking 
van uw persoonsgegevens sturen naar info@savix.nl.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of ver-
zoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens bij ons indient, zorgen 
wij ervoor dat uw verzoek binnen één maand is afgehandeld. 
Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek en het aantal 
ver-zoeken kan deze termijn met twee maanden worden 
verlengd. Lukt het ons niet om het bin-nen de periode van 
één maand af te handelen, zullen wij u hiervan tijdig op de 
hoogte bren-gen.

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 pasfo-
to, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers 
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservice-
nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op 
uw verzoek.

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Savix neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbe-
voegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoor-
loofde wijzi-ging tegen te gaan. Wij zorgen er bijvoorbeeld 
voor dat alleen (de noodzakelijke) personen van Savix toe-
gang hebben tot uw gegevens en dat veiligheidsmaatrege-
len regelmatig gecon-troleerd worden. Als u de indruk heeft 
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwij-zingen 
zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

WIJZIGEN VAN PRIVACY VERKLARING

Savix behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan 
te passen. Daarom is het ver-standig om deze privacyverkla-
ring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de 
wijze waarop Savix uw persoonlijke gegevens verwerkt. 

CONTACTGEGEVENS

Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen 
en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen via 
onderstaande contactgegevens.

Savix Transsupply B.V.
Elspeterweg 65E
3888MT Uddel
info@savix.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in oktober 2020.


