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Muller Dordrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacy verklaring. Deze privacy verklaring geldt voor de volgende ondernemingen van Muller
Dordrecht:
- Rederij T. Muller bv, gevestigd aan Merwekade 82-83, 3311 TH Dordrecht
- Muller Zwaar Transport bv, gevestigd aan de Merwedestraat 120, 3313 CS Dordrecht
Welke gegevens betreft het?
Muller Dordrecht verwerkt je persoonsgegevens omdat je in dienst bent getreden bij onze organisatie.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Burgerservicenummer (BSN)
- Opleidingsgegevens
- Beoordelingen
- Certificaten
- Medische keuring
Welke gegevens specifiek niet?
We registreren of bewaren geen gegevens zoals godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke
gezindheid, lidmaatschap van een vakvereniging of politieke partij.
Met welk doel verwerken we gegevens?
Muller Dordrecht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een
overeenkomst maatregelen te nemen.
- Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke
verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
- Toestemming: De verwerking waarvoor toestemming is verleend door betrokkene.
Met wie delen we je gegevens?
In het kader van de bovenstaande doelen is het noodzakelijk dat we bepaalde gegevens delen met
externe partijen zoals de salarisverwerker ten behoeve van je salarisbetaling of de pensioen- en WIA
verzekeraar voor het organiseren van de juiste verzekeringen. Daarnaast delen we gegevens (geen
medische) met een arbodienstverlener Anders Verzuimmanagement. Ook delen we vanuit de
wettelijke verplichting gegevens met de Belastingdienst. Daarnaast delen we indien noodzakelijk
gegevens met klanten en opdrachtgevers, zoals je certificaten.
Muller Dordrecht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze dus uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
jouw gegevens. Muller Dordrecht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Hoe lang mag Muller Dordrecht jouw gegevens bewaren?
Voor sommige gegevens uit je personeelsdossier geldt een fiscale bewaarplicht. Dit betekent dat de
Belastingdienst ons verplicht om die gegevens een bepaalde periode te bewaren.
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Voor andere gegevens uit jouw personeelsdossier zoals een loonbelastingverklaring en een kopie van
je identiteitsbewijs, geldt een andere bewaartermijn. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Muller Dordrecht en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@muller-dordrecht.nl . We
reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek. Muller Dordrecht wil je er tevens op wijzen dat je de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Muller Dordrecht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Hierbij valt te denken aan beperkte autorisaties en firewalls. Als jij het idee hebt dat
jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
via info@muller-dordrecht.nl

