
Privacy Verklaring Oostland Company  

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oostland Company verwerkt voor haar 
klanten en relaties. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en 
gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd.   
 
Verantwoordelijke 
De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is in beginsel: een medewerk(st)er van 
Oostland Company, gevestigd aan de Hendrik Driessenweg 6 te Berkel en Rodenrijs, bereikbaar via het centrale 
telefoonnummer 010-870 29 20 of via het algemene emailadres kantoor@oostlandcompany.nl. 
 
Persoonsgegevens en doel verwerking  
Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als dat nodig is omdat je gebruik maakt of wilt gaan maken van onze 
diensten, je gegevens invult of achterlaat in een van onze vestigingen of via andere gangbare kanalen, zoals e-
mail, de website of per telefoon, je onze websites bezoekt, je een zakelijke relatie met ons hebt of bij ons 
solliciteert of in dienst bent of was. 
 
De meeste gegevens die wij verzamelen, lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat, is afhankelijk van de 
specifieke dienstverlening. Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen (deze hoeven niet 
op elke situatie van toepassing te zijn):  
Communicatie. We gebruiken jouw contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat 
noodzakelijk is.   
Uitvoeren contract. Als je klant of leverancier van ons bent dan verwerken wij jouw gegevens voor de 
voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.  
Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitatie als naar aanleiding van een vacature.  
Wet- en regelgeving. We verwerken jouw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en 
regelgeving verplicht zijn.  
Beveiliging. Om te waken over onze eigendommen en om de veiligheid van ons personeel en onze bezoekers 
te waarborgen zijn een aantal van onze vestigingen en loodsen voorzien van camera’s.  
Gebruikerservaring website. Om te beoordelen of onze websites een optimale gebruikerservaring biedt.  
 
Gegevens uitwisseling met derden 
Uw gegevens worden alleen gedeeld met derden als dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht en om te 
voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 
 
Bewaartermijnen 
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als wettelijk verplicht is. Als er geen wettelijk bewaartermijn van 
toepassing is, bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het desbetreffende doel. De 
verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.   
 
Beveiliging 
De organisatie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste 
handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.   
 
Inzage, verwijderen, overdracht, klachten en vragen 
Via het algemeen emailadres kantoor@oostlandcompany.nl kan een verzoek worden ingediend om de 
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Mocht een klacht ingediend moeten 
worden, kan een email verzonden worden aan kantoor@oostlandcompany.nl. Bovenstaande verzoeken 
worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 1 maand. Mocht deze termijn om welke 
reden dan ook niet haalbaar zijn, wordt betrokkene hierover tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen 3 
maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd. 
 
Datalek  
Is er sprake van een (vermoeden van een) datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via 
kantoor@oostlandcompany.nl.  
 

mailto:kantoor@oostlandcompany.nl


Wijzigingen 
Het is mogelijk dat dit privacy verklaring gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde terug te 
vinden via onze website www.oostlandcompany.nl. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in het privacy 
verklaring doorvoeren, worden op deze pagina geplaatst. 
 
Cookies 
Oostland Company maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers 
onze website gebruiken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een 
volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger 
maakt.  
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw 
instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter 
mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies 
zijn uitgeschakeld in uw browser. 
 
Social media 
Op onze website zijn social media buttons opgenomen, zoals Instagram, Facebook en Twitter. Indien u op deze 
buttons klikt, worden uw persoonsgegevens door het desbetreffende social media netwerk opgeslagen. Lees 
de privacyverklaring van deze social media netwerken om te zien hoe deze netwerken met uw 
persoonsgegevens omgaan. 
 
Vragen en feedback  
We controleren regelmatig of we aan dit privacy verklaring voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, 
kunt u contact met ons opnemen  door te mailen naar kantoor@oostlandcompany.nl  en telefonisch 
bereikbaar op: 010-870 29 20. 
 
Datum laatste wijziging: 8 november 2019. 
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