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Privacyverklaring van Road Air Cargo Europe
Road Air Cargo Europe en Road Air Cargo zijn handelsnamen van Scantraco B.V.

Road Air Cargo Europe, gevestigd te Handelsweg 12A, NL-6114 BR Susteren, KvK-nummer:
59048794 is een transportonderneming, die zich bezighoudt met goederenvervoer over de weg en
op- en overslag. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen over de privacyverklaring kunt u contact
opnemen via email: info@roadaircargo.eu
Deze privacyverklaring geldt voor alle personen die gebruikmaken van onze dienstverlening of
diensten aan ons aanbiedt, direct of indirect.
Wanneer is de privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u verwerken. Onder
persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie waarmee u direct of indirect geïdentificeerd kunt
worden als natuurlijk persoon. Met verwerken wordt bedoeld het geheel of een gedeelte van uw
persoonsgegevens bewerken, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het
verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze
ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van uw
gegevens.
Welke gegevens verwerken wij?
Klant gegevens
Als u zich aanmeldt als klant of wanneer u contact met ons opneemt, verwerken wij gegevens van
u. Wanneer u zich aanmeldt kunnen wij onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer, KvK-nummer en btw-nummer vragen.
Sollicitatie gegevens
Wanneer u geïnteresseerd bent om bij ons te komen werken en daartoe solliciteert, verwerken wij
de door u ingestuurde gegevens.
Medewerker gegevens
Wanneer u werkt voor ons, direct of indirect, verzamelen wij gegevens van u om de
werkzaamheden mogelijk te maken. Dit kan gaan om naam, adres, telefoonnummer, kopie
identiteitsbewijs, kopie rijbewijs, bankrekeningnummer, bestuurderskaart gegevens, kopieën van
certificaten.
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Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Dienstverlening
Wij verwerken in de eerste plaats uw klantgegevens om onze diensten aan u te kunnen verlenen.
Zo is de verwerking van uw gegevens noodzakelijk voor; het in behandeling nemen van uw
aanvraag, het aanbieden van offertes, het opstellen van een overeenkomst, het opmaken van
transportdocumenten, het verlenen van service en informeren van de betrokkenen, het versturen
van facturen, het afhandelen van betalingen en het verwerken in onze administratie. Zonder
verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.
Inschakelen van derden
Wij schakelen derde partijen in bij bepaalde diensten ten behoeve van het uitvoeren van uw
opdracht. U moet hierbij denken aan het inhuren van chauffeurs of het inschakelen van andere
logistieke of transportbedrijven om ervoor te kunnen zorgen dat wij uw opdracht naar behoren uit
kunnen voeren. Wij verstrekken hiervoor enkel de gegevens die nodig zijn om uw opdracht uit te
voeren.
Sollicitatie procedure
Wij verwerken uw sollicitatie gegevens in de eerste plaats om een sollicitatieprocedure te starten.
Om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen en het uitvoeren van een
referentiecheck, is verwerking van uw gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van uw gegevens
kunnen wij geen sollicitatieprocedure starten.
Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?
Nee, wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming
Laten wij uw gegevens door derden verwerken?
Ja, wij maken gebruik van de ondersteunende diensten van derden. Denk hierbij aan de financiële
afhandeling van onze boekhouding. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende
diensten toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben wij de vereiste contractuele en
organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor eerder
benoemde doeleinden worden verwerkt.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor het
realiseren van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde
gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor
zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.
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Welke rechten heeft u?
Wij wijzen u op het recht op inzage, correctie en verwijdering. Ook heeft u recht op rectificatie,
gegevenswissing, beperking van verwerking en recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
ingeval van toestemming en overeenkomst mits verwerking via geautomatiseerde methodes.
U heeft het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. U kunt
bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In de situatie bij vragen of
klachten kunt u contact opnemen zoals bovenstaand is vermeld. U heeft het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichthoudende autoriteit).
Worden persoonsgegevens doorgegeven buiten de EU?
Nee, wij geven geen persoonsgegevens door buiten de EU.

Deze privacyverklaring is onlosmakelijk verbonden met onze algemene voorwaarden.

