Privacyverklaring HTR
De HTR groep is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Esp 107 5633 AA Eindhoven
www.htr-int.com
Telefoonnr.: 040-2902610
E-mail: info@htr-nl.com
Persoonsgegevens die wij verwerken
HTR verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze
zelf aan ons verstrekt (bijv. in het geval van sollicitanten en medewerkers). Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam
- telefoonnummer (zakelijk)
- e-mailadres (zakelijk)
- adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres (in geval van sollicitanten en medewerkers)
- BSN nummer, bankgegevens (in geval van medewerkers)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
HTR verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
HTR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te voeren
(zoals het geval is bij bijv. klanten en leveranciers)
- om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (o.a. loonadministratie)
- om het werving- en selectieproces te doorlopen
Geautomatiseerde besluitvorming
HTR neemt geen besluiten die gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of computersystemen zonder dat daar een mens tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gegevens van sollicitanten bewaart HTR tot maximaal 4 weken na afwijzing, mits er expliciet
toestemming van de sollicitant is gevraagd om de gegevens langer te bewaren.
Gegevens van de loonadministratie worden minimaal 7 jaar bewaard, conform de wettelijke
verplichting.
Gegevens van contactpersonen bij onze klanten/leveranciers worden door HTR bewaard totdat het
HTR bekend is dat deze verouderd en daarmee onjuist geworden zijn, indien dit het geval is worden
deze gegevens verwijderd uit ons ERP systeem. Aanwezige correspondentie uit het verleden
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aangaande orderverwerking of informatie over uw producten (bijv. e-mails, brieven,
telefoonnotities) waarin uw persoonsgegevens vermeld staan blijft wel bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
HTR verkoopt uw gegevens niet aan derden en versterkt 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 verwerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HTR blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HTR gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@htr-nl.com
HTR wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HTR 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 via info@htr-nl.com
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