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Privacyverklaring CCS 
Volgens de AVG 25-05-2018 

1 Wie zijn wij? 

Coating Consultants for Superyachts (CCS), is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Bezoekadres: 
Tesselschadelaan 15c 
1217 LG Hilversum  
The Netherlands  
+31 357512150  
 
http://www.ccsyacht.com 
info@ccsyacht.com  
Facebook 
LinkedIn 

2 Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Coating Consultants for Superyachts (CCS) verwerkt uw persoonsgegevens omdat dat u gebruik 
maakt van onze diensten (overeenkomst) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt voor het 
ontvangen van onze nieuwsbrief en/of omdat u zich heeft gelinked aan CCS via Facebook of 
Linked. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

a. NAW gegevens 
• Als u informatie bij ons opvraagt, vragen wij u uw contactgegevens (naam, e-mail adres, 

telefoonnummer) op te geven zodat wij de informatie aan u kunnen sturen. 
• Als u klant wordt, hebben wij in ieder geval uw contactgegevens (naam, bedrijfs adres, 

telefoonnummer, emailadres) nodig. Deze gegevens gebruiken wij voor uitvoering van de 
overeenkomst die we met u hebben. 

• Als u bij ons solliciteert, vragen we uw cv, eventueel diploma’s of uitkomsten assessments 
en mogelijk andere persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren we, na uw toestemming 
hiervoor, maximaal 12 maanden nadat u bij ons heeft gesolliciteerd. 

b. Financiële gegevens 
Als u klant bij ons bent, gebruiken wij uw bankrekeningnummer en BTW nummer om 
betalingen te incasseren en voor het overmaken van een eventuele creditnota die wij aan u 
verschuldigd zijn. 
  

http://www.ccsyacht.com/
mailto:info@ccsyacht.com
https://www.facebook.com/ccsyacht/
https://www.linkedin.com/in/ccsyacht/
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3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers 
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen 
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan 
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er 
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van 
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over 
een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ccsyacht.com , dan verwijderen wij 
deze informatie. 

4 Hoe komen wij aan uw gegevens? 

In de meeste gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van u. Naast de informatie die 
wij van u krijgen, kunnen we ook gegevens van derden ontvangen en verwerken, 
bijvoorbeeld van andere (externe) partijen zoals Management Companies, jachtwerven, 
SeaWeb of Marine Traffic. Wij leggen in ons verwerkingenregister vast van welke bronnen 
we gegevens hebben ontvangen als deze bronnen bij ons bekend zijn. We informeren u 
zoveel mogelijk over de bronnen waar we de gegevens van hebben ontvangen. 

5 Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij 
persoonsgegevens?  

Coating Consultants for Superyachts (CCS) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende 
doelen: 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren; 

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
• Het afhandelen van uw betaling/factuur; 
• Verzenden van onze nieuwsbrief of andere Marketing gerelateerde acties 

(Facebook/LinkedIn). 
 
De grondslagen waarop dit is gebaseerd zijn: toestemming van de gebruiker en overeenkomst. 

6 Gebruiken wij geautomatiseerde besluitvorming? 

Coating Consultants for Superyachts (CCS) neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) 
gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat 
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat 
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coating Consultants for Superyachts (CCS)) 
tussen zit.  
  

mailto:info@ccsyacht.com
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7 Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?  

Coating Consultants for Superyachts (CCS) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In 
andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij uw gegevens nodig hebben. Wij 
hebben hiervoor een bewaartermijnenbeleid opgesteld. 
Projectdossiers bijvoorbeeld bewaren we minimaal 7 jaar na het beëindigen van het project.  
Wij nemen geen telefoongesprekken op.  
Mocht u hier specifieke vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
Functionaris Gegevens- bescherming. 

8 Met wie delen wij uw gegevens? 

Coating Consultants for Superyachts (CCS) verkoopt uw gegevens niet aan derden en 
verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of 
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in 
onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Coating Consultants for Superyachts (CCS) 
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

9 Gebruiken wij Cookies of vergelijkbare technieken? 

Coating Consultants for Superyachts (CCS) gebruikt alleen 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 deze website 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 website 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. 

10 Wat zijn uw rechten? 

a. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Coating 
Consultants for Superyachts (CCS) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  
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Dit betekent dat u bij ons een 
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens sturen naar info@ccsyacht.com .  
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van 
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

b. Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit) 

U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft 
verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten of op 
basis van uw toestemming. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij van u zelf 
hebben ontvangen en niet om gegevens die wij van derden hebben ontvangen. Het doel 
van dit recht is om u in staat te stellen deze gegevens eenvoudig over te dragen aan een 
andere partij. 

c. Recht van bezwaar 

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of het 
gerechtvaardigd belang van een derde. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer 
verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die 
zwaarder wegen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van 
een rechtsvordering. 

d. Afmelden voor persoonlijke aanbiedingen 
U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven. Onderaan onze nieuwsbrieven 
vermelden wij altijd een afmeldmogelijkheid. 

11 Hoe gaan wij om met social media? 

U kunt er voor kiezen om contact met ons op te nemen via onze social-mediapagina’s zoals 
Facebook, LinkedIn of via WhatsApp. Als u ons benadert via één van deze kanalen, bewaren wij 
de gegevens die u via deze kanalen aan ons verstrekt in een beveiligde omgeving. Om te 
kunnen reageren op persoonlijke vragen in uw social-mediabericht vragen wij in een persoonlijk 
bericht (Whatsapp of e-mail) om uw contactgegevens met ons te delen. Wij kunnen dan 
controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn. 
  

mailto:info@ccsyacht.com
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Op de gegevens die wij van u krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van 
toepassing. Het gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze 
privacyverklaring is niet van toepassing op de wijze waarop social-mediaplatforms omgaan met 
de door u verstrekte persoonsgegevens. We wijzen u erop dat veel social-mediaplatforms 
buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De 
privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de 
privacyverklaring van deze social-mediakanalen te raadplegen voor meer informatie over de 
wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerken. 

12 Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

Coating Consultants for Superyachts (CCS) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op 
met ons kantoor via +31 (0)35 7512150 of via info@ccsyacht.com.  

13 Aanpassing van de privacyverklaring 

De privacywetgeving is in beweging. Wij kunnen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om 
up tot date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert 
in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze 
privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan een van onze websites. 
Wij zullen u ook actief informeren over wijzigingen in deze privacyverklaring door middel van 
een pop-up banner, mail of nieuwsbrief op onze websites of via uw ‘mijnomgeving’ (voorzover 
aanwezig). 

14 Vragen of klachten? 

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris 
Gegevensbescherming van CCS. Stuur een mail naar: info@ccsyacht.com. Of een brief naar: 
 
CCS Coating Consultants for Superyachts 
Tesselschadelaan 15c 
1217 LG Hilversum 
The Netherlands 
 
Coating Consultants for Superyachts (CCS) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid 
heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 

mailto:info@ccsyacht.com
mailto:info@ccsyacht.com
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

	1 Wie zijn wij?
	2 Welke persoonsgegevens verwerken wij?
	a. NAW gegevens
	b. Financiële gegevens

	3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
	4 Hoe komen wij aan uw gegevens?
	5 Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
	6 Gebruiken wij geautomatiseerde besluitvorming?
	7 Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
	8 Met wie delen wij uw gegevens?
	9 Gebruiken wij Cookies of vergelijkbare technieken?
	10 Wat zijn uw rechten?
	a. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
	b. Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)
	c. Recht van bezwaar
	d. Afmelden voor persoonlijke aanbiedingen

	11 Hoe gaan wij om met social media?
	12 Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
	13 Aanpassing van de privacyverklaring
	14 Vragen of klachten?

