P R I VACY S TAT E M E N T

1. WHAT WE NEED

4. HOW LONG WE KEEP IT

Our Personal Data Protection Policy governs the use
and storage of your data in accordance with GDPR.
Ardent Maritime Netherlands B.V., Westerduinweg 3, 1976
BV Ijmuiden, The Netherlands is a controller of the personal
data you provide us.
We collect the following types of personal data from you:
• Personal identification data (Name, Address, Tax ID/BSN,
bank account and other relevant information needed
to perform the employment or subcontracting agreement
• Certificates of professional qualification
• Next of kin (NOK) information
• Passport and ID information

Under Dutch law, we are required to keep your documents
for 7 years according to the Data Retention Policy. After this
period, your personal data will be irreversibly destroyed.
Any personal data held by us for marketing and service
update notifications will be kept by us until such time
that you notify us that you no longer wish to receive this
information.

2. WHY WE NEED IT
We need your personal data in order to provide you with
the following services:
• Perform our duties as an employer and comply
with relevant legal obligations;
• Payment of your salary;
• Purchase insurance and/or pension plans
(including potential NOK coverage);
• Supply commercial offerings to our customers;
• Arrange the logistics of the performance of your duties
as an Ardent employee or contractor.

3. WHAT WE DO WITH IT
Your personal data is processed by Ardent located
in The Netherlands. Hosting and storage of your data takes
place in a Microsoft cloud environment which is located
in the United States of America.
No third-party providers have access to your data, unless
specifically required by law or pre-approved by you.

5. WHAT ARE YOUR RIGHTS?
Should you believe that any personal data we hold on you
is incorrect or incomplete, you have the following rights:
1. To see this information;
2. To rectify it;
3. To have it deleted;

4. To limit the processing;
5. To object to the processing;
6. To have Ardent transfer
your data.

To use your right(s), please contact the Human Resource
department: astrid.keuter@ardentglobal.com
or daniel.estebanez@ardentglobal.com
In the event that you wish to complain about how we have
handled your personal data, please contact Data Protection
Officer at dpo@ardentglobal.com or in writing at Ardent
Maritime Netherlands B.V., Westerduinweg 3, 1976 BV
Ijmuiden, The Netherlands. We will then investigate your
complaint and work with you to resolve the matter.
If you still feel that your personal data has not been
handled appropriately according to the law, you can contact
Autoriteit Persoonsgegevens at:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
and file a complaint with them.

6. WHICH LAW APPLIES
Dutch law applies to these conditions. In case of a conflict
or dispute we will ask the District Court in Haarlem
for a ruling, unless a legal exception applies.

This privacy statement applies from January 1, 2019 until further notice.

P R I VACY V E R K L A R I N G

1. WAT WE NODIG HEBBEN

4. HOELANG BEWAREN WE

Ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens
regelt het gebruik en de opslag van uw gegevens in overeenstemming met GDPR.
Ardent Maritime Nederland B.V., Westerduinweg 3, 1976 BV
IJmuiden, Nederland is de beheerder van de persoonlijke
gegevens die u ons verstrekt.
Wij verzamelen de volgende soorten persoonlijke gegevens
van u:
• Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres,
belasting-ID/ BSN, bankrekening en andere relevante
informatie die nodig is om de arbeidsovereenkomst
of aannemingsovereenkomst uit te voeren);
• Certificaten van beroepskwalificatie;
• Informatie over de nabestaanden;
• Paspoort- en ID-informatie.

Naar Nederlands recht zijn we verplicht om uw documenten
gedurende 7 jaar te bewaren volgens het beleid voor
gegevensbewaring. Na deze periode worden uw persoonlijke
gegevens onherroepelijk vernietigd. Alle persoonlijke
gegevens die wij opslaan voor marketing- en serviceupdatemeldingen worden door ons bewaard tot het moment
dat u ons laat weten dat u deze informatie niet langer wenst
te ontvangen.

2. WAAROM WE HET NODIG HEBBEN
We hebben uw persoonlijke gegevens nodig om u de volgende
diensten te kunnen leveren:
• Onze taken als werkgever uitvoeren en voldoen aan
relevante wettelijke verplichtingen;
• Betaling van uw salaris;
• Aankoopverzekeringen en/ of pensioenregelingen
(inclusief potentiële nabestaanden-dekking);
• Commercieel aanbod aan onze klanten;
• Organisatie en logistiek van de uitvoering van uw taken
als Ardent-medewerker of -contractant.

3. WAT WE ERMEE DOEN
Uw persoonsgegevens zijn verwerkt door Ardent, gevestigd
in Nederland. Hosting en opslag van uw gegevens vindt
plaats in een Microsoft-cloudomgeving die zich in de Verenigde
Staten van America bevindt.
Geen externe leveranciers hebben toegang tot uw gegevens,
tenzij dit specifiek wettelijk verplicht is of vooraf door
u is goedgekeurd.

5. WAT ZIJN UW RECHTEN?
Mocht u van mening zijn dat uw persoonlijke gegevens
die door ons bewaard worden onjuist of onvolledig zijn,
dan hebt u de volgende rechten:
1. Om deze informatie te zien; 5. Bezwaar te maken tegen
de verwerking;
2. Om het te laten corrigeren;
3. Om het te laten verwijderen; 6. Om Ardent uw gegevens
te laten overdragen.
4. Om de verwerking
te beperken;
Neem voor het gebruik van uw recht(en) contact op met de
afdeling Human Resource: astrid.keuter@ardentglobal.com
of daniel.estebanez@ardentglobal.com.
Indien u een klacht heeft over hoe wij uw persoonlijke
gegevens hebben verwerkt, neem dan contact op met de Data
Protection Officer op dpo@ardentglobal.com of schriftelijk
bij Ardent Maritime Netherlands BV, Westerduinweg 3, 1976
BV IJmuiden, Nederland. We zullen uw klacht vervolgens
onderzoeken en met u samenwerken om de kwestie op te
lossen.
Als u nog steeds van mening bent dat uw persoonlijke
gegevens niet op de juiste manier zijn behandeld in overeenstemming met de wet, kunt u contact opnemen met
het Nederlandse College voor gegevensbescherming op:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ en een klacht
indienen bij hen.

6. WELKE WET IS VAN TOEPASSING
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
In geval van een conflict of geschil zullen we bij de rechtbank
in Haarlem uitspraak vragen, tenzij een wettelijke
uitzondering van toepassing is.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 januari 2019 tot nader bericht.

