Uw privacy

Samenvatting
Wat doen we WEL?
▪
▪

▪
▪
▪

Uw stamgegevens opslaan om UAB-Online voor u zo efficiënt mogelijk te
maken.
De ingevulde gegevens in een pre-arrivalformulier doorsturen naar de terminal
wanneer u op verzenden klikt, deze gegevens worden na het verstrijken van de
bewaartermijn automatisch verwijderd.
Pre-arrivaldetails delen met eventuele externe partijen (bijv. surveyor en agent)
die door de terminal aan een specifieke aanmelding worden gekoppeld.
Stamgegevens, pre-arrivaldetails en documenten delen met de eventuele
gekoppelde bevrachter(s).
Uw AIS posities opvragen en tonen aan de terminal, gekoppelde surveyor,
gekoppelde agent of gekoppelde bevrachter(s), wanneer deze hierom vragen
(alleen wanneer u hier bij de aanmelding toestemming voor heeft gegeven).

Wat doen we NIET?
▪
▪

Stamgegevens of andere gegevens die niet in het pre-arrivalformulier staan,
doorsturen naar de terminal.
Uw gegevens delen met derden.

Stamgegevens
U kunt de stamgegevens van uw schip/schepen in onze applicatie opslaan. Dit zorgt
er voor dat, op het moment dat u zich gaat aanmelden, de pre-arrivalformulieren van
de terminal vooraf ingevuld worden met de bij ons bekende gegevens. Dit voorkomt
dat u steeds overal dezelfde gegevens moet invullen.
Wij delen deze stamgegevens nooit met de terminal of andere derde partijen.
Uw stamgegevens blijven in ons systeem staan tot 90 dagen na het verwijderen van
uw account.
Aanmeldingen
Wanneer u een pre-arrival formulier van een terminal invult, bepaalt u zelf welke
gegevens u naar de terminal doorstuurt. De terminal ontvangt alleen de gegevens die
vooraf in het formulier zijn ingevuld of door u zelf zijn ingevuld, en ontvangt deze pas
nadat u op de knop verzenden drukt. De terminal kan zelf een aantal verplichte
voorwaarden stellen.

De terminal heeft tevens de mogelijkheid om per aanmelding eventuele externe
partijen (bijv surveyor en agent) te koppelen die tevens toegang krijgt tot de
aanmelddata.
De aanmeldinformatie wordt standaard na 3 maanden automatisch verwijderd. Zowel
terminals als bevrachters hebben de mogelijkheid om hun specifieke informatie
langer op ons platform te bewaren. UAB-Online fungeert dan als online archief voor
deze data.
AIS
UAB-Online maakt gebruik van een AIS provider. Enkel de AIS-positie op het moment
van aanmelden wordt door UAB-Online opgeslagen.
Deze informatie wordt na het verstrijken van de bewaartermijn automatisch
verwijderd.
Uw gegevens worden verwerkt door:
Met onderstaande partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten conform de
GDPR (privacy) wetgeving.
UAB-online
UAB-Online kan uw gegevens inzien met de volgende redenen:
▪
▪
▪

Boekhouding
Kwaliteit-, informatie- en privacy-verbeteringen van de dienstverlening
Beheer en support van de dienstverlening

Alle management en ondersteuningswerkzaamheden worden door Been Beheer BV
en Netsquare Projecten BV uitgevoerd.
Been Beheer BV
Been Beheer BV is aandeelhouder van UAB-Online. Been Beheer BV mag uw
gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden die beschreven
staan onder het kopje ‘UAB-Online’.
Netsquare Projecten BV
Netsquare Projecten BV is aandeelhouder van UAB-Online. Netsquare Projecten BV
mag uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden die
beschreven staan onder het kopje ‘UAB-Online’.

True B.V.
Om de kwaliteit en uptime te kunnen waarborgen hebben we gekozen voor True B.V.
als hostingprovider van de applicatie. Het datacentrum is gevestigd in Amsterdam.
Sendgrid (Amerikaanse partij, die voldoet aan de GDPR wetgeving)
Het is steeds lastiger om e-mails te versturen die niet in de spambox terecht komen.
Om die reden maken we gebruik van een professionele e-mailprovider voor het
verzenden van alle e-mails.
Bugsnag (Amerikaanse partij, die voldoet aan de GDPR wetgeving)
Elke foutmelding die een gebruiker van UAB-Online te zien krijgt, wordt via de tool
Bugsnag aan ons gerapporteerd. Zo houden wij in de gaten of de applicatie naar
behoren blijft werken en kunnen we fouten in een vroegtijdig stadium ontdekken en
oplossen.
Evidos
UAB-Online biedt de mogelijkheid om documenten digitaal te ondertekenen via
Evidos / ondertekenen.nl. Wanneer er een document wordt aangeboden voor
ondertekening worden de volgende gegevens gedeeld:
▪
▪
▪

De naam van de ondertekenaar(s)
Het e-mailadres van de ondertekenaar(s)
Het te ondertekenen document

14 dagen nadat de ondertekening voltooid is, wordt de data bij Evidos verwijderd.
Google Analytics – verklaring van Google
Deze 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 bezoekers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt,
rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website
(Bedrijfsnaam) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit
en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere
gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door

in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op
dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken
van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor
omschreven.

