Privacybeleid PortShuttle Rotterdam B.V.
PortShuttle Rotterdam regelt de uitwisseling van containers van terminal naar terminal binnen de
Rotterdamse haven. Hiervoor maken wij gebruik van een uitgebreid netwerk van omlopen van
spoorvervoerders en spooroperators met wie wij samenwerken. Wij zijn onze dienstverlening gestart
in september 2015 en inmiddels zijn wij uitgegroeid tot de neutrale spooroplossing die alle grote
Rotterdamse containerterminals 24/7 per spoort verbindt.
Omdat PortShuttle een kleinschalige onderneming is in containervervoer en voornamelijk Businessto-Business werkt, worden er in beperkte mate persoonsgegevens verwerkt. Namelijk alleen van
haar klanten, leveranciers en van overige relaties. PortShuttle verwerkt deze persoonsgegevens op
een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.
Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft PortShuttle de
benodigde maatregelen getroffen om aan deze wet te voldoen en zijn onze medewerkers
geïnformeerd wat de AVG inhoudt en betekent voor hun werkzaamheden.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens hanteert PortShuttle de volgende uitgangspunten:
1. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken doen wij dit altijd op basis van een wettelijke
grondslag en met een vooraf bepaald doel;
2. Hiervoor gebruiken wij alleen die persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn;
3. Wij informeren u vóóraf over de verwerking van uw persoonsgegevens en vernietigen deze
gegevens op basis van vooraf bepaalde bewaartermijnen;
4. Wij hebben securitymaatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen en nemen wij alle
redelijke maatregelen om er zeker van te zijn dat uw gegevens actueel en juist zijn en
onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
5. Daarnaast hebben wij interne maatregelen getroffen om adequaat te reageren indien er
onverhoopt toch iets misgaat tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens.
Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door PortShuttle kunt u vinden in
onze privacyverklaring op de website. Daarin staat onder meer beschreven hoe u een verzoek om
inzage of een ander verzoek kunt doen met betrekking tot uw persoonsgegevens.
Heeft u een algemene vraag over de verwerking van uw gegevens door PortShuttle of over dit beleid,
neemt u dan contact met ons op via: info@portshuttle-rotterdam.com
We staan u graag te woord.
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