Privacy- en cookiestatement
Algemeen
Deze website, is een initiatief van Transport en Logistiek Nederland (hierna TLN) in samenwerking
met Achmea Indicia Iselect B.V.(hierna: Iselect).TLN is gevestigd aan de Boris Pasternaklaan 22-30,
2719 DA te Zoetermeer, terwijl Iselect is gevestigd aan de Spoorlaan 348 5038 CC te Tilburg.

Privacy
Privacy is een groots goed, immers privacy gaat over persoonlijke vrijheid. Daarom is dit fundamentele
recht In Nederland ook vastgelegd in de Nederlandse Grondwet. Een onderdeel van privacy, de
verwerking van persoonsgegevens is nader geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp).
In deze wet staat niet alleen welke rechten een persoon heeft van wie gegevens worden gebruikt,
maar ook hoe organisaties die persoonsgegevens moeten gebruiken daarmee om moeten gaan.
Maar, los van deze wetgeving zijn wij ons er van bewust dat als u persoonlijke gegevens aan ons ter
beschikking stelt, u dat doet omdat u ons vertrouwt. Wij doen er dan ook alles aan om uw vertrouwen
niet te beschamen. Wij vinden dat u erop moet kunnen vertrouwen dat wij (uw) persoonlijke informatie
in overeenstemming met de hoogste ethische en juridische normen behandelen.
Jouw persoonsgegevens worden ook alleen gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden. Voor het
overige zullen wij jouw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Door het
gebruik van de Internetsite verklaar je deze privacy voorwaarden te hebben gelezen en ga je ermee
akkoord daaraan gebonden te zijn.

Welke gegevens verzamelen wij
Wij verwerken via deze website persoonsgegevens.
Kortweg gezegd: dat zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om jouw identiteit te achterhalen. Wij
maken daarbij onderscheid tussen:
(1) persoonsgegevens die, via jouw werkgever of rechtstreeks, actief en vrijwillig aan ons worden
verstrekt.
Daaronder kunnen ondermeer begrepen zijn jouw naam en e-mail-adres, overige
contactgegevens, maar bijvoorbeeld ook salarisgegevens voor het berekenen en /of
vastleggen van de keuzes die je door middel van gebruikmaking van de PKB keuzemodule
maakt. Overigens, om van dat onderdeel van deze website gebruik te kunnen maken moet je
beschikken over een (door jouw werkgever) te verstrekken activatie- en inlogcode en wordt je
bij de eerste maal inloggen expliciet gevraagd akkoord te gaan met de (zeg maar
aanvullende) privacy- en gebruikers-bepalingen werknemer (of als je werkgever bent: de
privacy- en gebruikersbepalingen werkgever). Ons advies is om deze goed door te lezen op
het moment dat je jouw toegang tot dit gedeelte van de website wilt activeren.
(2) persoonsgegevens die - om technische redenen - automatisch aan ons worden doorgegeven.
Dat zijn de technische gegevens die door jouw apparatuur (pc, tablet of telefoon) aan onze
computers worden verstrekt, zoals het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de
gebruikte internet browser en bijvoorbeeld de laatste internetpagina die je hebt bezocht.
Algemene gegevens van bezoekers van onze website dus waardoor we in staat zijn om onze
website te verbeteren.

Gebruik van de gegevens
Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben
verkregen.
Het primaire verwerkingsdoel van de website is om jou informatie te verschaffen over de cao
gerelateerde onderwerpen binnen de sector vaan het beroepsgoederenvervoer (waaronder de
Persoonlijk Keuze Budget, hierna PKB, regeling), jou te informeren over collectieve aanbiedingen die
de sector of jouw werkgever heeft geregeld, en om jou de gelegenheid te bieden keuzes te maken
vanuit jouw PKB.
De algemene bezoekgegevens worden gebruikt om je de website te kunnen tonen en om te
analyseren hoeveel bezoekers onze website krijgt, welke webpagina’s worden bezocht en waar de
bezoekers vandaan komen. Met deze gegevens kunnen wij op een privacy vriendelijke manier de
website analyseren en verbeteren.
Wij geven de door ons verzamelde gegevens op geen enkele manier door aan derden, tenzij wij
daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de autoriteiten gegevens bij ons vorderen).

Bewaartermijn van de gegevens
De algemene bezoekgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. De gegevens die je ons
verstrekt zodat wij telefonisch contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft
plaatsgevonden.

Beveiliging van de gegevens
Om te voorkomen dat de gegevens van de website verkeerd worden gebruikt, hebben we
versleuteling ingeschakeld op onze website. Door middel van versleuteling wordt het gegevensverkeer
tussen jou en de webservers onleesbaar gemaakt, zodat buitenstaanders daar geen toegang toe
hebben.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heb je het recht om je persoonsgegevens op
verzoek in te zien en deze zo nodig aan te passen of te laten verwijderen. Onderaan dit privacy
statement staat hoe je contact met ons kunt opnemen. Om je identiteit te controleren vragen wij je om
je IP-adres en een kopie van je identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. We raden je sterk aan om
daarbij je BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat.

Cookies
Voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze website en hoe bezoekers op onze
website zijn gekomen plaatsen wij analytische cookies op jouw apparaat. Cookies zijn kleine
bestandjes die op jouw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. We gebruiken cookies om
de website eenvoudiger in gebruik te maken en om de sites en onze producten beter af te stemmen
op jouw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de snelheid van jouw
toekomstige activiteiten en sessies op onze website te verbeteren. Daarnaast gebruiken we cookies
om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen in de
manier waarop mensen gebruik maken van onze websites, zodat wij de structuur en inhoud van de
sites kunnen verbeteren. We kunnen jou op basis van deze informatie niet persoonlijk identificeren.
De statistieken die worden gegenereerd met deze cookies gebruiken wij alleen om onze website te
verbeteren. De gegevens worden niet met derden gedeeld.

Omdat de impact van deze analytische cookies op je privacy zeer beperkt is hoef je hiervoor geen
toestemming te geven.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Als je liever niet wilt dat we cookies op je apparaat plaatsen, dan raden we je aan de cookies uit te
zetten via de browser. Vanwege de diversiteit in browsers, verwijzen we je graag naar de
informatiepagina van jouw browser of de gebruikershandleiding van jouw telefoon of tablet voor het
instellen van uw cookie voorkeuren.
Meer informatie over cookie-instellingen in Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen in Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen in Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen in Safari
Meer informatie over cookie-instellingen in Opera
Je hebt overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van jouw
computer, tablet of telefoon te verwijderen.
Let op: wanneer je cookies weigert en/of verwijdert, kun je niet altijd van alle mogelijkheden van een
website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen
voor de computer, tablet en telefoon én de browsers waarop je deze handeling uitvoert. Indien je
gebruikmaakt van meerdere computers/ devices en/of browsers dien je de bovengenoemde
handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Wijziging privacy statement
Wij kunnen ons privacy- en cookiestatement wijzigen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen
wij je daarvan op onze site op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde
gegevens zullen wij je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

Onze contactgegevens
Vragen over dit privacy- en cookiestatement of over onze diensten kunnen worden gericht
aan support@iselect.nl

