
 
 

 

Het is belangrijk dat er veilig om wordt gegaan met uw persoonsgegevens. Om u te beschermen 
tegen misbruik van uw persoonsgegevens bestaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). TraMat is gebonden aan deze wetgeving en vindt het van belang om u, middels dit 
privacyreglement, zo goed mogelijk te informeren wat er met uw gegevens gebeurt. 
 
Tramat verwerkt bedrijfsgegevens waarbij het voor kan komen dat in beperkte mate 
persoonsgegevens ten behoeve van; 

 Uw (aan-) vraag behandeling. 

 Montage- en onderhoudsverzoeken. 

 Trainingen, demonstraties mbt mors – en stofoverlast en containerwasinstallaties. 

 Overige adviserende werkzaamheden op het gebied van transportbandonderdelen, stof- en mors 
reductie, transportbandbeveiliging, silo doorstromingsystemen en containerwasinstallaties.  
kunnen worden toegepast. 
 
Art. 1 Begripsomschrijving: 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Gebruikers: de medewerkers van TraMat  
Geregistreerde/betrokkene: een bedrijf waarbij persoonsgegevens zijn opgenomen door TraMat  
TraMat: de betreffende organisatie waarvoor dit reglement is geschreven. 
 
Persoonsgegevens:  gegevens zijn Persoonsgegevens als: 

 de gegevens informatie bevatten over een natuurlijk persoon; en 

 die persoon identificeerbaar is. 
Persoonsregistratie: registratie van persoonsgegevens 
Verstrekken van gegevens uit de Persoonsregistratie: het bekend maken of ter beschikking stellen 
van Persoonsgegevens, die in de Persoonsregistratie zijn opgenomen, of die door verwerking 
daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen. 
Verwerkingsverantwoordelijke: degene die de persoonsregistratie verwerkt en hier verantwoordelijk 
voor is (TraMat). 
Werknemer: een werknemer van de aangesloten organisatie bij TraMat. 
Werkgever: de aangesloten organisatie bij TraMat. 
 
Art. 2 Toepassingsgebied 
Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens binnen TraMat. 
 
Art. 3 Doel 
Voor het correct uitvoeren van de dienstverlening verwerkt TraMat. (verwerkingsverantwoordelijke) 
persoonsgegevens alleen als deze als betrokkene in dienst is in een B2B-situatie.  
 
3.1 De Persoonsregistratie heeft tot doel gegevens vast te leggen van betrokkenen, die noodzakelijk 
zijn voor de uitvoering van de door de werkgever aan verwerkingsverantwoordelijke opgedragen 
taken.  
 
3.2 Verwerkingsverantwoordelijke zal geen Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie doen 
opnemen voor andere, dan de in art. 3.1 genoemde doeleinden. Het gebruik van opgenomen 
Persoonsgegevens vindt alleen plaats in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement. 
 
Art. 4 Verantwoordelijkheden 
De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het nakomen van de bepalingen in dit 
reglement. Gebruikers die de persoonsgegevens verwerken worden geïnformeerd over hoe er 
omgegaan dient te worden met persoonsgegevens. Er worden uitsluitend persoonsgegevens 
opgeslagen van werknemers die in dienst zijn van opdrachtgevers van verwerkingsverantwoordelijke. 
 



 
 

 

 
Art. 5 Verwerking en beveiliging 
De verwerkingsverantwoordelijke zorgt ervoor dat persoonsgegevens worden verwerkt in 
overeenstemming met de wetgeving. Er worden alleen persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk 
zijn voor een correcte uitvoering van de dienstverlening. 
 
5.1 Er worden persoonsgegevens verwerkt als:                  
a. er toestemming is verleend door betrokkene, of: 
b. de verwerking noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van de dienstverlening, of: 
c. de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen. 
 
5.2 De Persoonsregistratie wordt gebruikt binnen TraMat. De registratie vindt plaats binnen een 
beveiligde server. De private cloud bevindt zich in een hoog gecertificeerd datacenter op Nederlands 
grondgebied en valt daarmee volledig onder de Nederlandse wetgeving waarin de vertrouwelijkheid 
van data veel beter gewaarborgd is dan in de meeste andere landen.  
 
5.3 In de Persoonsregistratie worden geen andere persoonsgegevens opgenomen dan: 
- de informatie die door de betrokkene wordt gegeven, 
 
5.4 De in het eerste lid (5.3.a) bedoelde persoonsgegevens worden verkregen uit: 
- telefonisch contact/ e-mail / website 
 
5.5 De in het eerste lid (5.3.b) bedoelde persoonsgegevens worden verkregen uit: 
- bezoek / telefonisch contact / e-mail 
 
5.6 Er is een boekhoudprogramma waarin alle verwerkingen worden vermeld, inclusief een memo  / 
het doel van de verwerking.  
 
5.7 Alle gebruikers die toegang hebben tot de geregistreerde persoonsgegevens hebben een 
geheimhoudingverklaring getekend. Deze gebruikers hebben toegang tot de gegevens omdat dit 
noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.  

5.8 Er worden geen persoonsgegevens verwerkt gerelateerd aan godsdienst/levensovertuiging, ras, 
politieke opvattingen of seksuele voorkeur. 
 
Art. 6 Wijze van verkrijging persoonsgegevens 

Er worden door verwerkingsverantwoordelijke zeer beperkt gegevens geregistreerd die afkomstig zijn 
van: 

a. de betrokkene, werkzaam bij een werkgever/ afnemer van TraMat. 
b. de werkgever van de betrokkene. 
 
 
Art. 7 Omgang met privacygevoelige informatie/medische gegevens 
Om de privacy van de geregistreerde te waarborgen, is het van belang dat er zorgvuldig wordt 
omgegaan met privacygevoelige informatie.  
 
Art. 8 Bewaartermijn 
8.1 De gegevens worden zo lang bewaard als functioneel en voor het eerder omschreven doel 
noodzakelijk is.  
 
 
 



 
 

 

 
 
Art. 9 Verstrekken van gegevens 
 
Persoonsgegevens worden enkel en alleen gedeeld met de samenwerkende freelancers / 
deskundigen waarmee verwerkingsverantwoordelijke een samenwerkingsovereenkomst heeft, voor 
zover dit past binnen het doel van de registratie en voor hun taakuitoefening noodzakelijk is.  
 
Art. 10 Inzage gegevens 
 
10.1 De betrokkene heeft recht op inzage in de gegevens die over de betrokkene in de 
persoonsregistratie zijn opgenomen. Hiervoor dient een schriftelijk verzoek te worden gedaan. Deze 
inzage kan worden verleend door het tonen van de gegevens aan betrokkene. Hiervoor kan zowel een 
afspraak gemaakt worden als per mail plaatsvinden. Betrokkene kan dus een verzoek op inzage van 
zijn of haar persoonsgegevens doen waarna verwerkingsverantwoordelijke binnen een maand aan 
deze verplichting zal voldoen.  
 
Art. 11 Recht op correctie of verwijdering 
 
11.1 Betrokkene heeft het recht om een verzoek in te dienen bij verwerkingsverantwoordelijke om 
vastgelegde persoonsgegevens of gegevens welke vermeld worden te laten verwijderen. 
Dit verzoek zal schriftelijk in moeten worden gediend bij de verwerkingsverantwoordelijke. De 
verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek in beraad nemen en honoreren wanneer het verzoek 
niet ongegrond of buitensporig is. Er kan dus geweigerd worden het verzoek op te volgen maar dan 
zal de verwerkingsverantwoordelijke wel aan moeten tonen dat het verzoek ongegrond of buitensporig 
is. De verwerkingsverantwoordelijke deelt binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan 
betrokkene mee hoe de opvolging zal geschieden.  
 
11.2 Indien het verzoek wordt ingewilligd, worden de betreffende gegevens hetzij vernietigd, hetzij 
zodanig geanonimiseerd, dat herleiding redelijkerwijs onmogelijk is. 
 
Art. 12 Online Privacy 
 
12.1 Op de website van TraMat worden de bezoekgegevens bijgehouden. Hierbij worden IP-adressen 
verzamelt en cookies gebruikt. Deze worden gebruikt om trends te analyseren, om het gebruik te 
volgen en demografische gegevens te verzamelen. Het doel hiervan is om de website te 
optimaliseren, zodat TraMat haar diensten beter kan afstemmen op de vraag van de bezoekers van 
de website. Op deze manier wil TraMat het voor al haar bezoekers zo gemakkelijk mogelijk maken om 
binnen de website alles zo goed mogelijk te vinden. 
Een Cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Een Cookie 
ondersteund bijvoorbeeld het onthouden van uw gegevens. Tijdens het bezoek aan www.TraMat.eu 
wordt deze Cookie aangemaakt en geraadpleegd. De meeste browsers accepteren cookies, maar 
over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een browser te wijzigen, waardoor deze geen 
cookies accepteert. Niet-functionele cookies, die wij gebruiken: 
Google analytics cookie (cookienaam: __utma, __utmb, __utmc, __utmz) Google Analytics is een 
webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.  
Twitter (cookienaam: _twitter_sess, guest_id, k) Deze cookie wordt alleen geplaatst indien u gebruik 
maakt van Twitter en ingelogd bent voor deze service. Facebook (cookienaam: reg_fb_gate, 
reg_fb_ref, datr,lsd) Deze cookies worden alleen geplaatst indien u gebruik maakt van Facebook en 
ingelogd bent voor deze service.  
 
12.2 Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 
aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" 
(tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe 



 
 

 

gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de 
website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op 
servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over 
de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met 
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 
Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie 
door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 
Er wordt geen profiel opgebouwd rond bezoekers van de website. 
 
12.3 Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht om deze privacy & cookie policy aan te 
passen. Deze privacy & cookie policy is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze 
site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze 
privacy & cookie policy. 
 
12.4 Verwerkingsverantwoordelijke is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites 
waarop u terecht kunt komen doordat u via deze website doorgelinkt wordt. Voordat u hier 
persoonlijke gegevens doorgeeft, kunt u beter eerst de desbetreffende privacyverklaring van deze site 
doornemen. 
 
Art. 13 Wijziging van het reglement 
Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door TraMat na goedkeuring van de directie.  
 
Dit reglement treedt in werking op 06 april  2018. 

 


