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SINUS LOGISTICS waarborgt de bescherming van de privacy van de gebruikers van de dienstverlening 
van SINUS LOGISTICS. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt 
en worden vertrouwelijk behandeld. SINUS LOGISTICS handelt in overeenstemming met de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. Om van de diensten van SINUS LOGISTICS gebruik te maken 
verstrekt u persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring laten wij u weten welke gegevens wij 
verzamelen en vastleggen als u persoonsgegevens aan ons verstrekt en waarom we deze gegevens 
verzamelen. Ook verduidelijken wij aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt en onder welke 
voorwaarden. 

SINUS LOGISTICS respecteert de privacy van alle relaties en hun werknemers, kandidaten en 
contacten. SINUS LOGISTICS draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft 
vertrouwelijk wordt behandeld. Door diensten van SINUS LOGISTICS te gebruiken verklaart u akkoord 
te gaan met deze privacy-verklaring. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de 
verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. 

SINUS LOGISTICS verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers van SINUS LOGISTICS en 
(potentiele)kandidaten In al zijn activiteiten. 
 
Gebruik van onze diensten 

Wanneer u contact met ons heeft kunnen wij vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze 
gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen 
op onze eigen beveiligde computers. 

Vastleggen en verwerking van gegevens 

In het kader van de dienstverlening legt SINUS LOGISTICS gegevens vast in haar database ten 
behoeve van het gebruik door SINUS LOGISTICS. Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen 
deze vastleggen: (Voor)naam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, cv, burgerlijke staat, e-
mailadres, telefoonnummer, eventuele links naar social media en gegevens die nodig zijn voor het 
uitvoeren van opdrachten. 

(Excecutive) search opdrachten 

Kandidaten. 
Wanneer kandidaten zich aanmelden voor een vacature zullen CV’s, motivatiebrieven en overige 
persoonlijke gegevens binnen vier weken, nadat de positie is ingevuld, worden verwijderd. Deze 
termijn kan worden verlengd na voorafgaande goedkeuring door de kandidaat. 

Wanneer kandidaten opgenomen willen worden in het bestand van SINUS LOGISTICS ten behoeve 
van toekomstige opdrachten, zal de bewaartermijn van  CV’s, motivatiebrieven en overige 
persoonlijke gegevens vijf jaar bedragen. Persoonsgegevens worden in dit geval uitsluitend na 
goedkeuring door de kandidaat aan opdrachtgevers verstrekt. Na afloop van de termijn van vijf jaar 
zal de kandidaat daarvan een bericht ontvangen. 

Opdrachtgevers. 
Ten behoeve van een opdracht verstrekte persoonsgegevens van kandidaten zullen vier weken na de 
definitieve aanstelling door de opdrachtgever worden verwijderd uit de systemen en papieren 
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worden vernietigd. In de algemene voorwaarden van SINUS LOGISTICS zal verwezen worden naar 
deze privacyverklaring. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde een onderdeel van de getekende 
opdrachtbevestiging. 
 

 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, 
leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie 
onderhouden.  

SINUS LOGISTICS verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor 
ondernemingen waarmee wij zaken doen: 

• Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de 
dienstverlening en overige activiteiten  

• Om een zakelijke relatie te onderhouden 
• Om een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. 

 

Beveiliging 

SINUS LOGISTICS maakt gebruik van computers die geen deel uitmaken van een (openbaar)netwerk. 
Deze computers zijn uitgerust met antivirus programma’s van erkende leveranciers en voorzien van 
de laatste update’s. Voor de verwerking van mails wordt gebruik gemaakt van Office 365. Internet en 
mails zijn ondergebracht bij internetprovider Proximus. Het de website www.sinuslogistics.com is in 
eigen beheer, gebruikmakend van het Wordpress systeem.De domeinnaam is volledig in het bezit 
van SINUS LOGISTICS. 

Partners 

SINUS LOGISTICS Beheer maakt gebruik van partners. Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld 
met partners. Deze partners hebben schriftelijk verklaard zich te conformeren aan deze 
privacyverklaring. 

Inzage, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens. 

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of 
verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen. 

Vragen, opmerkingen, feedback en klachten 

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door SINUS 
LOGISTICS, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen. 

Veranderingen 

SINUS LOGISTICS kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of 
wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze 
privacyverklaring te raadplegen. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de 
website van SINUS LOGISTICS www.sinuslogistics.com.  Deze versie is opgesteld in mei 2018. 
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Contactgegevens 

Voor contacten met SINUS LOGISTICS verzoeken wij u te mailen naar mario.schoofs@proximus.be 


