HST GROEP PRIVACY VERKLARING
VERSIE 1.2, 14 december 2018

HST Groep b.v. geeft in deze privacy verklaring uitleg over het gebruik van
persoonsgegevens en uw rechten.
HST Groep (verder HST) is een allround logistiek dienstverlener en een familiebedrijf. Het
dienstenaanbod omvat (inter)nationaal wegtransport, zeevracht, luchtvracht, warehousing en
e-fulfilment. Hiermee maakt HST ‘one stop shopping‘ mogelijk: een totale logistieke
oplossing, zodat u zich kunt concentreren op uw kerntaken.
Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van onze
verantwoordelijkheid.
Vanzelfsprekend houden wij ons aan wet- en regelgeving waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming en gaan wij in onze rol van handelspartner/werkgever
vertrouwelijk om met klant-, leveranciers- alsook sollicitantengegevens.
Vragen ten aanzien van de gegevensverwerking binnen HST kunnen gericht worden aan
avg@hst.nl
Verwerking persoonsgegevens
Logistiek dienstverlener HST verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het verlenen van
haar logistieke diensten.
De gegevensverwerking en bewaartermijn zijn beperkt tot wat noodzakelijk is en worden ook
per onderdeel aangegeven.
Wanneer u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, kunt u een verzoek
indienen via email avg@hst.nl.
Klanten en leveranciers
Wij verwerken van klanten en leveranciers de volgende persoonsgegevens
- Bedrijfsnaam (werkgever)
- Voornaam
- Achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer zakelijk
- Emailadres zakelijk
- Geslacht
De grondslag voor deze verwerking is de overeenkomst die wij hebben gesloten met klanten
en leveranciers.
Wij verwerken persoonsgegevens van klanten en leveranciers ten behoeve van
administratieve doeleinden en de uitvoering van de overeenkomst.
De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is tijdens de uitvoering van de
overeenkomst en aansluitend minimaal 7 jaar op grond van de wettelijke fiscale
bewaartermijn.
Toegang bedrijfsterrein en pand
Wij verwerken in het kader van cameratoezicht de volgende persoonsgegevens:
- Camerabeelden van personen
De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang in het kader van
beveiliging.

Wij verwerken persoonsgegevens van werknemers, klanten en leveranciers ten behoeve
van de beveiliging van terrein en pand. Het doel is bescherming van medewerkers en
bezoekers en het voorkomen van criminaliteit en fraude waaronder diefstal van goederen.
De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is maximaal 4 weken. In de situatie
dat er een incident is vastgelegd, worden de betreffende beelden bewaard tot het incident is
afgehandeld.
Nieuwsbrieven
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor het versturen van onze elektronische
nieuwsbrieven:
- Voornaam
- Achternaam
- Emailadres zakelijk
De grondslag voor deze verwerking is de inschrijving via het aanmeldformulier op de website
of aanmelding via email.
Wij verwerken persoonsgegevens van geabonneerden ten behoeve van het sturen van
informatie zoals een nieuwsbrief.
De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is tijdens de periode van het
abonnement op de nieuwsbrief.
Sollicitanten
Sollicitatiegegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt,
namelijk het werven van personeel ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten. Wij
verwijderen uw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieperiode.
Wij vragen uw toestemming wanneer wij sollicitatiegegevens langer willen bewaren voor een
periode van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.
Beveiligingsmaatregelen
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 HST van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan;
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- 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.
Persoonsgegevens buiten EU
Wij geven geen persoonsgegevens door buiten de EU.
Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die 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. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
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!
Contactgegevens
HST Groep b.v.
Transportcentrum 2
7547 RW
Enschede
avg@hst.nl

