Verwerking persoonsgegevens
Via de website van PDX Services en PDX Catering (www.pdxservices.nl), hierna te noemen PDX, kunnen wij
persoonsgegevens van u verwerken. In het algemeen kunt u de website bezoeken zonder persoonsgegevens
in te voeren. Op bepaalde pagina’s vragen wij u om persoonsgegevens, zodat wij kunnen reageren op uw
(aan)vraag. De gegevens die wij verzamelen, kunnen bestaan uit:
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• NAW-gegevens
• Geslacht
• Geboortedatum
• Arbeidsrelatiegegevens
Wij gaan zorgvuldig met deze persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid daarvan om en zorgen voor een
deugdelijke beveiliging.
Doelen verwerking
PDX verzamelt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze
website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, of om te
solliciteren voor een baan. Wanneer u dergelijke gegevens opgeeft, zullen wij deze alleen gebruiken voor het
doel waarvoor u deze heeft opgegeven.
Ons beleid is om persoonsgegevens niet aan derden te verstrekken, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond
van de wet of een rechterlijke uitspraak of u ons daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht. Wij realiseren ons
dat uw persoonsgegevens waardevol zijn en nemen alle redelijke maatregelen om ze te beschermen.
Termijnen
De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt zo lang en zoveel als nodig is om uw vragen en/of
sollicitatie voor u af te handelen en/of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)plichten.
Uw rechten
U kunt te allen tijde opvragen welke persoonsgegevens van u wij verwerken en hoe wij dat doen (inzagerecht).
Daarnaast heeft u het recht om foutieve gegevens door ons te laten herstellen en kunt u een verzoek om
verwijdering van de gegevens bij ons indienen. U kunt zich verzetten tegen het versturen van informatie en
nieuwsbrieven. Verzoeken ten aanzien van deze rechten kunnen door betrokkenen worden ingediend bij
hr@pdxservices.nl

Cookies
Door het gebruik van onze website (www.pdxservices.nl), kunnen cookies met betrekking tot u aangemaakt
worden en bij u worden geplaatst.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt
meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin
opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
PDX verzamelt gegevens over uw bezoeken aan onze website, waaronder de pagina’s die u bekijkt, het aantal
overgebrachte bytes, de koppelingen waarop u klikt, de materialen die u opent en andere acties die u
onderneemt op de site PDX. Deze cookies worden bewaard, zodat uw voorkeuren bewaard blijven en
pagina’s sneller worden geladen. Wij verzamelen ook bepaalde standaardgegevens, die door uw browser
worden verzonden naar elke website die u bezoekt, zoals het IP-adres, het type, de mogelijkheden en de taal
van uw browser, uw besturingssysteem, de datum en het tijdstip waarop u toegang verkrijgt tot de site en de
websites waarop u een koppeling naar onze sites hebt gebruikt. Wij koppelen deze gegevens niet aan uw
identiteit.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers
de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaﬀen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed
op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google
diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk
niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy
Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens
Social Media
We maken gebruik van Facebook, Instagram, Youtube en LinkedIn. Op de website van PDX treft u
verschillende links naar deze omgevingen van derden. Zodra u op de link klikt, verlaat u de website van PDX
en kom u terecht in een andere omgeving. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing voor de
website van PDX. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van websites, apps en social media van
anderen. Meer weten over de gegevens die zij verkrijgen via social media of wilt u de instellingen aanpassen?
Raadpleeg dan de privacyverklaring van uw social media aanbieder.
Cookies Verwijderen
U kunt geplaatste cookies eenvoudig verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het
verwijderen van cookies kun je vinden in de handleiding en/of met behulp van de Help-functie van jouw
browser.

