PRIVACYVERKLARING
Uw privacy staat voorop, daarom vinden wij dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met
de gegevens die we van u ontvangen. In deze privacy verklaring informeren we u over wie
we zijn, welke gegevens wij van u verzamelen en hoe we hier mee omgaan.
1. Wie zijn wij?
• Port Security Center is een netwerkorganisatie, die zich tot doel heeft gesteld alle
informatie die nodig is met betrekking tot en partijen die betrokken zijn bij de
implementatie van de ISPS Code bij elkaar te brengen en zo bij te dragen aan het
verhogen van het veiligheidsniveau van onze havens.
• Port Security Center doet dit door:
o het bijhouden van een website,
o het uitbrengen van een gratis nieuwsbrief,
o het organiseren van bijeenkomsten (voornamelijk in Nederland en België) en
o het ontwikkelen van hulpmiddelen en trainingen.
• Onze klanten zijn (potentiële) lezers van de nieuwsbrief, deelnemers aan
evenementen en trainingen, gebruikers van onze hulpmiddelen, sprekers op onze
evenementen en onze leden.
• Onze leden hebben daarbij een streepje voor, omdat zij korting krijgen op de
deelname aan onze evenementen en inspraak hebben in de samenstelling van onze
dienstverlening.
• Onze nieuwsbrief wordt per email verspreid aan de (publiek bekende)
contactpersonen (Port Facility Security Officers) van ISPS-gecertificeerde bedrijven.
Ook andere personen die betrokken bij zijn bij de implementatie van de ISPS-Code,
kunnen zich hiervoor schriftelijk of mondeling inschrijven. Iedereen kan zich zelf
afmelden van de nieuwsbrief (opt-out) via de link onderaan elke nieuwsbrief.
• Onze bijeenkomsten en trainingen zijn alleen te bezoeken als u zich online of per
email inschrijft en op deze manier een (koop)overeenkomst met ons aangaat.
• Een belangrijk doel van onze bijeenkomsten is netwerken. Ook hiervoor verzamelen
wij gegevens van u.
• Voor het gebruik van onze hulpmiddelen geldt ook vaak dat deze alleen te gebruiken
zijn, als u zich hiervoor aanmeldt en zo een (koop)overeenkomst met ons aangaat.
• Om de (koop)overeenkomst goed uit te voeren, verwerken wij uw gegevens.
• Daarnaast promoten wij ook voor u mogelijk relevante trainingen en evenementen
van derden. Uiteraard selecteren we hiervoor bij ons persoonlijk bekende,
vertrouwde partijen. Wanneer u op deze bijeenkomsten inschrijft, doet u dit
rechtstreeks bij de betreffende aanbieder. Hoe deze aanbieder daarbij met uw
gegevens omgaat, kunt u in dat geval bij hen navragen. Port Security Center is hierbij
verder niet betrokken en aanvaard hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.
2. Welke gegevens verzamelen wij van u?
• Onze klanten zijn zakelijke klanten. We verzamelen alleen de gegevens die strikt
noodzakelijk zijn of de service naar u kunnen verbeteren.
Noodzakelijke gegevens voor uitvoering van de overeenkomst:
o Voor- en achternaam
o Functie
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Emailadres
Naam bedrijf
Adresgegevens bedrijf
Telefoonnummer bedrijf
BTW nummer (noodzakelijk voor bedrijven in België)
Voorts vragen wij om optionele gegevens, die u vrij bent wel of niet te verstrekken:
o Direct of mobiel telefoonnummer
o Eventuele voorkeuren zoals dieet of speciale wensen
o Eventuele informatie die nodig is om de overeenkomst goed te kunnen
uitvoeren (zoals bijvoorbeeld of u al beschikt over BHV of EHBO voorkennis).
Indien u geen klant bij ons bent of bent geweest en u wilt op de hoogte gehouden worden
van onze bijeenkomsten, bijvoorbeeld omdat u de nieuwsbrief wilt ontvangen, dan kunt u
zich hiervoor inschrijven via onze website. Gegevens die we hiervoor nodig hebben:
• Voor- en achternaam
• Naam bedrijf
• Emailadres
Met het invullen van het inschrijfformulier verleent u ons toestemming om u op de hoogte
te houden gebaseerd op uw voorkeuren.
o
o
o
o
o

3. Hoe gebruiken we uw gegevens
• Wij gebruiken uw gegevens om u:
o een bevestiging van deelname te kunnen sturen
o een factuur te sturen
o verder op de hoogte te houden van voor de bijeenkomst met nuttige
informatie
o op de hoogte te brengen wanneer zich een last minute wijziging voordoet
o achteraf de link te sturen met de presentaties van de sprekers en
sfeerimpressie van het evenement
o uit te nodigen als deelnemer, spreker of sponsor
o nieuwsbrieven en uitnodigingen te sturen voor toekomstige evenementen
• Omdat netwerken een belangrijk doel is van onze events, verstrekken wij
voorafgaand aan het evenement per email een deelnemerslijst aan de deelnemers en
verstrekken we op het evenement een fysieke deelnemerslijst met alle namen,
(eventueel) functies en bedrijfsnamen van deelnemers, sprekers en overige
aanwezigen. U ontvangt bij aanvang ook een badge met uw naam en
bedrijfsnaam. We verstrekken hierbij geen contactgegevens.
• Als klant van Port Security Center houden wij u via e-mail, post en heel soms
telefonisch op de hoogte van interessante ontwikkelingen op het gebied van port
security en onze bijeenkomsten en relevante bijeenkomsten van derden.
• U kunt zich altijd vrijblijvend inschrijven voor onze nieuwsbrieven.
• De gegevens die in ons nieuwsbriefbestand zijn geregistreerd, kunt u altijd online
inzien, aanpassen en/of laten verwijderen.
• De gegevens in ons fysieke adressenbestand zijn uitgebreider en worden uitsluitend
door onze eigen medewerkers beheerd. Wanneer u hier inzage in wilt, kunt u dit
verzoek per email sturen aan info@portsecuritycenter.eu.
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•
•
•
•

•

•

Wanneer u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden. We
voeren u dan ook af van onze fysieke mailinglijst.
Wanneer u geen post meer van ons wilt ontvangen, kunt u ons hierover informeren
door een email te sturen aan info@portsecuritycenter.eu.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u ons daartoe uitdrukkelijk
toestemming geeft.
Hierop bestaan een aantal uitzonderingen:
o Indien we wettelijk verplicht zijn dit te doen.
o Het komt voor dat we een evenement organiseren op een locatie, waar u zich
uit veiligheidsoverwegingen of op grond van bedrijfsbeleid moet legitimeren.
Het is in dat geval nodig dat wij uw gegevens, naam, functie en bedrijfsnaam
vooraf doorgeven aan deze locatie. Dit wordt vooraf vermeld bij de
informatie over het betreffende evenement (o.a. door de vermelding dat u
zich bij aankomst dient te legitimeren). Soms is het daarbij nodig ook een
paspoortnummer of kenteken te verstrekken. Dit wordt bij de aanmelding
expliciet aangegeven. Deze gegevens worden alleen aan onze contactpersoon
van de locatie verstrekt. Wij vragen de locatie deze gegevens na afloop van
het evenement te verwijderen. Deze gegevens worden niet opgeslagen in
onze fysieke mailinglijst.
o Soms is het wel nodig om uw gegevens te laten verwerken via derden, zoals
een software of IT dienstverlener. Denk hierbij aan emaildienstverlener, of de
verwerking van de betaling via uw bank wanneer u online betaalt voor de
deelname aan een van onze evenementen of het gebruik van onze
hulpmiddelen. Wij werken zoveel mogelijk samen met Europese partijen,
maar kunnen niet altijd garanderen dat uw gegevens daarbij niet ook buiten
de Europese economische ruimte verwerkt worden.
We analyseren het gebruik van onze website en nieuwsbrief, de deelname aan onze
evenementen en het gebruik van onze hulpmiddelen voor statistische doeleinden.
Het kan zijn dat we hierover een samenvatting uitbrengen aan belanghebbenden,
zoals de met betrekking tot de implementatie van de ISPS-Code bevoegde
autoriteiten. Deze samenvatting is altijd geabstraheerd en geanonimiseerd en bevat
dus geen persoonsgegevens.
We maken foto’s en/of video’s tijdens onze bijeenkomsten. Dit materiaal is
informatief en bedoeld als sfeerbeeld. De foto’s en videobeelden worden voor
publicatie door ons kritisch bekeken. Foto’s en beelden die wij ongeschikt achten
voor publicatie, worden niet gepubliceerd. Hierbij proberen we er ook op te letten,
dat de deelnemers en sprekers er goed op staan, al blijft dat vaak een smaakkwestie.
De goedgekeurde foto’s en video worden na de bijeenkomst via onze website
gepubliceerd, zodat de deelnemers en sprekers ze kunnen bekijken. Soms gebruiken
we dit materiaal ook in onze uitingen. Zo publiceren wij soms een of enkele foto’s
van sprekers en/of publiek bij een nabeschouwing van het evenement in onze
nieuwsbrief. Indien u bezwaar heeft tegen publicatie van een foto of het gebruik van
videobeelden waar u zelf op staat, kunt u ons via info@portsecuritycenter.eu
verzoeken de foto offline te halen of de videobeelden te censureren.
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4. Cookies of vergelijkbare technieken
• Port Security Center maakt gebruik van technische en functionele cookies en
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website of het lezen van onze
nieuwsbrief wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
• De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze
dienstverlening optimaliseren.
• 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.
5. Uw privacy is ook voor ons belangrijk! Wij zorgen dus voor een goede beveiliging.
• We hebben passende fysieke en procedurele beveiligingsmaatregelen getroffen om
uw persoonsgegevens te beschermen en dat verwachten we ook van partijen die in
opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Alleen de noodzakelijke personen
hebben toegang tot de gegevens, en deze toegang is fysiek, procedureel en/of met
wachtwoorden/rechten afgeschermd.
6. Bewaartermijn
• We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk nodig is.
7. Welke rechten heeft u bij ons?
• U heeft het recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag in te zien, te corrigeren
of te laten verwijderen.
• U kunt bij ons altijd uw voorkeuren en andere gegevens aan laten passen.
Bijvoorbeeld dat u geen post en/of email wilt ontvangen of minder gegevens wilt
laten verwerken.
• Recht op bezwaar: U kunt zich altijd zonder opgaaf van reden uitschrijven als klant of
ontvanger van onze mailingen.
Stuur een mail naar info@portsecuritycenter.eu en we regelen voor u dat onze
verwerking van uw gegevens overeenkomt met uw wensen.
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat
via onderstaande contactgegevens.
Port Security Center
Darthuizerberg 35
3825 BL Amersfoort
Email: info@portsecuritycenter.eu
Tel.: +31 853 011 225
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