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PRIVACY STATEMENT 
 

Inleiding 
Door middel van dit privacy statement informeren wij, Stichting PayChecked in Transport, u over wat wij 
doen met uw persoonsgegevens en wat uw rechten in dat kader zijn.  
 
Dit privacy statement is van toepassing op onze website www.paychecked.nl en op het PayChecked 
Register. 
 
Dit privacy statement is uitdrukkelijk niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van de inspectie door de inspectie-instellingen. De inspectie-instellingen zijn zelfstandig 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de inspectie. Stichting 
PayChecked in Transport legt in het PayChecked Register slechts vast dat een onderneming het keurmerk 
heeft gekregen. Voor informatie over de persoonsgegevens die in het kader van de inspectie worden 
verwerkt, verwijzen wij u door naar de inspectie-instellingen zelf. 
 
Contact 
De verantwoordelijkheid voor het verwerken van de in dit privacy statement genoemde 
persoonsgegevens ligt bij: 
 
Stichting PayChecked in Transport 
Postbus 85612 
2508 CH Den Haag 
Tel 070 – 312 39 25 
 
Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 
Wij verzamen persoonsgegevens via onze websites, het aanmeldformulier voor het PayChecked Register 
en wanneer u zelf contact met ons opneemt. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen 
worden om de identiteit van u als natuurlijk persoon te achterhalen (de gegevens die wij van uw bedrijf 
verzamelen zijn overigens alleen persoonsgegevens indien uw bedrijf een eenmanszaak is).  
 
Wij verzamelen de volgende gegevens: 
 

• Wanneer u een bezoek brengt aan onze website, verzamelen wij gegevens over uw bezoek en 
surfgedrag op onze website door middel van cookies. 

• Wanneer u het aanmeldformulier voor het PayChecked Register invult en aan ons terugstuurt, 
verzamelen wij uw naam, bedrijfsnaam, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer en 
vestigings- en postadres van uw bedrijf) en IBAN van uw bedrijf. 

• Wanneer u zelf contact met ons opneemt, verzamelen wij uw naam en uw e-mailadres en/of 
telefoonnummer. 

 
Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens? 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
 

• Wanneer u een bezoek brengt aan onze website: om onze dienstverlening te analyseren en te 
verbeteren, waaronder het meten en analyseren van statistische gegevens en het genereren van 
gebruikersstatistieken. 

• Wanneer u zich aanmeldt voor het PayChecked Register: om uw gegevens te kunnen cross-
checken met die van de gekozen inspectie-instelling, om uw bedrijf te registreren in het register 
en om de jaarlijkse vergoeding voor die registratie in rekening te kunnen brengen. 

• Wanneer u zelf contact met ons opneemt: om te reageren op uw vragen of opmerkingen. 
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Op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens? 
 
Gerechtvaardigde belangen 
Indien wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunnen 
wij uw gegevens om die reden verwerken, tenzij uw belang om de gegevens niet te laten verwerken 
zwaarder weegt dan ons belang. 
 
Stichting PayChecked in Transport heeft belang bij een goed werkende website, die is afgestemd op haar 
wensen en op de wensen van de bezoeker van die website. Het is bovendien in het belang van Stichting 
PayChecked in Transport om te kunnen reageren op uw vragen of opmerkingen. 
 
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen en u kunt daartoe contact met ons 
opnemen. Indien u bezwaar maakt zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er 
dwingende, gerechtvaardigde redenen zijn waardoor ons belang bij de verwerking van de gegevens 
zwaarder weegt dan uw belang om de verwerking te staken. U kunt het gebruik van cookies weigeren 
door in uw browser de daartoe bestemde instellingen aan te passen. Het is mogelijk dat u in dat geval niet 
optimaal gebruik kunt maken van onze website. 
 
Uitvoering van een overeenkomst 
Wanneer u uw bedrijf aanmeldt voor het PayChecked Register en de jaarlijkse vergoeding betaalt, heeft 
Stichting PayChecked in Transport een overeenkomst met uw bedrijf. Om die overeenkomst te kunnen 
uitvoeren (waaronder het in rekening brengen van de jaarlijkse vergoeding), is het noodzakelijk dat wij uw 
(persoons)gegevens verwerken. 
 
Zijn uw persoonsgegevens goed beveiligd? 
Stichting PayChecked in Transport zorgt voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij 
van u hebben verzameld, conform de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 
 
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de betreffende 
gegevensverwerking. 
 

• Via de website verzamelde (technische) gegevens worden voor zover mogelijk geanonimiseerd 
opgeslagen en worden gebruikt zolang dat nodig is voor de optimalisatie van de website. 

• De gegevens met betrekking tot het PayChecked Register worden bewaard zolang uw bedrijf in 
het PayChecked Register is opgenomen, of, indien u uw bedrijf wel heeft aangemeld maar wij uw 
bedrijf (nog) niet in het PayChecked Register hebben opgenomen, zo lang als nodig is voor de 
afhandeling van de aanvraag. 

• Reageren op uw vragen of opmerkingen: uw naam en contactgegevens worden niet langer 
bewaard dan nodig is en in ieder geval niet langer dan een jaar na het laatste contact (tenzij uw 
bedrijf in het PayChecked Register is opgenomen en wij uw gegevens om die reden bewaren). 

 
Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt? 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de Europese Unie/EER. Wij geven uw persoonsgegevens niet 
door aan andere landen. 
 
Wie heeft toegang tot uw gegevens? 
Stichting PayChecked in Transport verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.  
 
Met de partijen die uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken (let op: Dat zijn dus niet de 
inspectie-instellingen, zoals uitgelegd in de inleiding van dit privacy statement), hebben wij een 
verwerkersovereenkomst afgesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens. 
 
Stichting PayChecked in Transport behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te delen met 
derden indien en voor zover dit wettelijk vereist is of wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van de 
belangen van u, van ons of van derden. 
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Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 
Onder de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt u 
bepaalde rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens: 
 

• Het vragen van inzage in uw persoonsgegevens. 
• Het vragen van rectificatie van niet-kloppende persoonsgegevens. 
• Het vragen van verwijdering van uw persoonsgegevens. 
• Het vragen van beperking van uw persoonsgegevens. 
• Het recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als wij uw persoonsgegevens 

verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang. 
• Het vragen van overdracht van uw persoonsgegevens (dataportabiliteit), indien die gegevens 

geheel geautomatiseerd worden verwerkt op basis van uw toestemming. 
 
Indien u één of meer van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact met ons 
opnemen. 
 
Indien u het niet eens bent met een besluit van ons, bijvoorbeeld ten aanzien van een verzoek als 
bovengenoemd, dan hebt u de volgende opties: 
 

• Contact met ons opnemen om met ons te overleggen over een oplossing 
• Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 
• Een procedure beginnen bij de bevoegde rechter 

 
 
 


