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Privacyverklaring van MBS-Engineering BV 
 
Met deze privacyverklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens MBS-Engineering 
BV verwerkt en met welk doel wij dit doen. MBS-Engineering ondersteunt klanten met 
capaciteit op het gebied van technische engineering. In het kader van de uitoefening van 
onze dienstverlening, maar ook met betrekking tot het gebruik van onze website verwerken 
wij persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens beperken wij ons alleen tot 
die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.  
 
Wij respecteren de privacy van klanten, medewerkers, relaties en bezoekers van de website. 
Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld 
en beveiligd en verwerking vindt in overeenstemming met de van toepassing zijnde 
privacywetgeving plaats.  

 
Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens  
Onze dienstverlening ondersteund klanten binnen vier dimensies 

• Technische detachering 

• Safety engineering 

• Fixed price projecten 

• Standaardisatie engineering 
 
Om op een professionele wijze invulling te kunnen geven aan onze dienstverlening is de 
verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en toeleveranciers noodzakelijk. Dit is 
onder meer het geval bij het opslaan van contactgegevens, om de contactpersonen op een 
later tijdstip te kunnen bereiken. Daarnaast verwerken we ook persoonsgegevens van 
personen die werkzaam zijn binnen onze flexibele schil, ingeleend van derde. Dit is nodig om 
onze dienstverlening, die gerelateerd is aan capaciteitsondersteuning, adequaat te kunnen 
uitvoeren. Ook doen we dit om met hen de zakelijke relatie te kunnen onderhouden.  
De persoonsgegevens van betrokkenen verwerken we in voorkomende gevallen ook om 
relevante informatie over onze dienstverlening en activiteiten rechtstreeks aan deze 
personen te kunnen verstrekken.  
 
Vanuit marketingdoeleinden kunnen wij verzamelde persoonsgegevens gebruiken voor het 
toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen. Dit wordt voor bestaande relaties 
gedaan op grond van het gerechtvaardigd belang. In andere gevallen wordt dit alleen 
gedaan met expliciete toestemming. Er kan overigens altijd verzocht worden om te stoppen 
met de verzending van dergelijke informatie. Dit kan eenvoudig met de afmeldlink die 
onderaan (in de footer) van onze e-mailings staat.  
 

Gebruik van persoonsgegevens  
Voor de uitvoering van onze diensten hebben we in bepaalde gevallen bepaalde 
persoonsgegevens nodig. Slechts de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de 
betreffende dienstverlening zullen worden verwerkt. Wij geven aan onze toeleveranciers en 
klanten aan welke persoonsgegevens noodzakelijk of verplicht zijn en wat de (mogelijke) 
gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt. In de uitvoering van onze 
werkzaamheden kan verwerking van de volgende gegevens aan de orde zijn:  
▪ NAW-gegevens  

▪ E-mailadres en andere contactgegevens waaronder telefoonnummer  

▪ Geboortegegevens, leeftijd en geslacht  

▪ Functie  

▪ Opleidingsniveau / werkervaring 

▪ Identificatiegegevens  
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Daarnaast verzameld MBS-Engineering bepaalde gegevens over bezoekers van haar 
website 

MBS-Engineering verzamelt enkel tot personen herleidbare informatie die door de 
betreffende bezoeker van de website zelf uitdrukkelijk ter beschikking is gesteld. Dit is 
bijvoorbeeld het geval als een bezoeker een contactformulier op de website invult. Deze 
informatie kan onder andere bestaan uit de naam, functie, bedrijfsadres, e-mailadres, 
telefoonnummer(s) en gegevens over de gewenste dienstverlening. 

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 
Op grond van een wettelijke verplichting of als het noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
dienstverlening kunnen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. MBS-Engineering 
zal nooit, tenzij na expliciete toestemming van de betrokkene, persoonsgegevens aan 
derden verstrekken vanuit commercieel oogpunt. Wanneer wij persoonsgegevens aan een 
derde verstrekken, zorgen wij dat deze persoonsgegevens niet voor andere doeleneinden 
worden gebruikt. Ook komen wij met deze derde partij overeen dat persoonsgegevens 
worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 
 
Het verstrekken van de persoonsgegevens gebeurt op basis van een gerechtvaardigd 
belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming 
met de doelen zoals genoemd bij ‘Doeleinden van het verzamelen van gegevens’, dan wel 
op grond van toestemming van de betrokkene. Verwerking op grond van gerechtvaardigd 
belang is aan de orde in geval van optimalisatie c.q. verbetering van de dienstverlening van 
MBS-Engineering. Als persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, dan 
mag de betrokkene de toestemming altijd weer intrekken. In dat geval zal MBS-Engineering 
niet langer de betreffende persoonsgegevens verwerken. Het intrekken van toestemming 
heeft geen terugwerkende kracht. 
 

Bewaartermijnen van persoonsgegevens 
Binnen MBS-Engineering bewaren we persoonsgegevens die wij in het kader van onze 
dienstverlening ontvangen niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de 
gegevens worden verzameld. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden 
zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken, dan wel bewaard moeten worden 
in overeenstemming met wettelijke bewaarplichten. Ook gegevens die MBS-Engineering van 
websitebezoekers verkrijgt, zal zij niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 
 

Borging van de veiligheid van persoonsgegevens  
Om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 
verwerking hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen. 
Personen die namens MBS-Engineering bv toegang hebben tot deze gegevens zijn 
gehouden aan geheimhouding. Wij hanteren hoge en algemeen geaccepteerde standaarden 
van technologische en operationele beveiliging om de verstrekte informatie te beschermen 
tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde 
wijziging of vernietiging. 
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Inzage, correctie of verwijderen van persoonsgegevens, recht van 
bezwaar, recht op beperking en recht op gegevensoverdraagbaarheid  
Als wij van u persoonsgegevens verwerken, dan heeft u het recht om te vragen om inzage in 
en correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u verzoeken om verstrekte 
persoonsgegevens over te dragen en u heeft het recht de verwerking van uw 
persoonsgegeven te beperken. Tenslotte heeft u recht om bezwaar te maken tegen de 
verwerking van persoonsgegevens. U kunt uw verzoek, bezwaar of vraag richten aan MBS-
Engineering, bereikbaar via privacy@mbs-engineering.nl. Daarom zullen wij uiterlijk binnen 
één maand reageren. Mocht het onverhoopt langer duren dan zullen we u hierover 
informeren. Ieder verzoek, bezwaar of vraag zal op zich zelf worden behandeld. Om misbruik 
te voorkomen, kunnen wij u vragen om adequate identificatie. 
 

Klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens  
Heeft u een klacht over hoe MBS-Engineering uw persoonsgegevens gebruikt? Of bent u 
niet tevreden met onze reactie nadat u ons om inzage of correctie heeft gevraagd van uw 
persoonsgegevens? Neem in dat geval eerst (nogmaals) contact met ons op. Op deze 
manier geeft u ons de kans om de situatie te herstellen en/of te beoordelen of we aan uw 
bezwaar tegemoet kunnen komen. Mocht dit voor u niet afdoende blijken, dan kunt u zich 
daarna richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover kunt u 
terecht op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 
 
 

Tot slot  
Wijzigingen in deze privacyverklaring  
Deze privacyverklaring is opgesteld in mei 2018. MBS-Engineering kan van tijd tot tijd om 
uiteenlopende redenen deze privacyverklaring aanpassen. De meest actuele versie van de 
verklaring is altijd beschikbaar via de website van MBS-Engineering. Wijzigingen zullen dan 
ook op onze website worden gepubliceerd.  
 

Meer info of vragen over uw gegevens of deze verklaring  
Heeft u vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens binnen onze 
organisatie of heeft u privacy gerelateerde vragen neem dan contact op met ons, bereikbaar 
op nummer +31 (0) 485 - 215225 of per e-mail: privacy@mbs-engineering.nl.  
Meer over onze algemene voorwaarden leest u op onze website. www.mbs-engineering.nl:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


