
Privacy Policy MasterShip 
 

Algemeen 
MasterShip hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we 

heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

MasterShip houdt zich in alle gevallen aan de per 25 mei 2018 toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Deze gegevens bescherming is van toepassing op alle persoonsgegevens die bij MasterShip opgeslagen worden. 

Zoals de persoonsgegevens van klanten, leveranciers, prospects, stakeholders- en geïnteresseerden, 

aandeelhouders, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

- Persoonsgegevens verwerken alleen in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 

Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de “Protocollen persoonsgegevens 

MasterShip”. 

- Verwerking en opslag van persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw 

persoonsgegevens gewaarborgd zijn en alleen toegankelijk zijn voor diegene die ze beroepsmatig nodig 

hebben om te verwerken waar ze voor bedoeld zijn. Zie ook paragraaf “Beveiliging”. 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Zie ook paragraaf 

“Verstrekking aan derden”. 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 

respecteren. Dit doen we door deze Privacy Policy openbaar op onze website te zetten. 

Toepassing 
Deze Privacy Policy is van toepassing op alle personen waarvoor MasterShip persoonsgegevens verwerkt. 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën: 

 Medewerkers van MasterShip 

 Klanten en leveranciers voor wat betreft hun medewerkers 

 Prospects, stakeholder-/lobbycontacten en geïnteresseerde, aandeelhouders, medewerkers, stagiaires en 

vrijwilligers, bezoekers van onze website; 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor 

uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van derden partijen voor: 

- Salaris administratie 

- Financiële administratie 

- Pensioen regelingen 

- Juridische ondersteuning 

- Nieuwsbrief verzending en marketing uitingen 

- HRM adviseurs 

- ICT ondersteuning 

- Archivering 

- Uitbestedingen van werk 



Met deze partijen sluiten wij een verwerkersovereenkomst met de nodige afspraken om de beveiliging van uw 

persoonsgegevens te waarborgen volgens de AVG wet. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen 

waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  

Binnen de EU 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Wel werken we samen op project basis met partijen buiten de EU. 

Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien 

daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 
MasterShip bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt 

dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te 

beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

- Alle personen die namens MasterShip van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 

geheimhouding daarvan. 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor alle directories op ons netwerk en binnen 

ons ERP systeem waardoor alleen bevoegde personen toegang tot de voor hun werkzaamheden vereiste 

gegevens hebben. 

- We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; Zo zijn al onze bedrijfs 

laptops geencrypt. 

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische 

incidenten; 

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en 

hebben daartoe een werkwijzer ontvangen. 

Cookies 
Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en teneinde verbeterde navigatie 

voor onze bezoekers te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat MasterShip gebruik maakt van cookies zodat 

geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de 

browser van de gebruiker. 

Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om 

bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type 

en bezochte pagina's. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om 

het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze 

website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. 

 

Gebruik van Google Analytics 

MasterShip maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, 

verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is 

zo veel mogelijk geanonimiseerd. MasterShip krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers 

welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken en altijd het 

laatste octet van uw IP-adres maskeren. 

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is 

aangesloten bij het EU - US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw 

informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden 

de informatie namens Google verwerken.  



 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

MasterShip gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. MasterShip gebruikt cookies met een puur 

technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw 

voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten 

werken en deze te kunnen optimaliseren.  

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd 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. 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

 

Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of 

door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten 

overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.  

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u 

altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct 

contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U 

heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende 

autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! 

 


