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Privacyverklaring Dolphin Metal Separation B.V. 
 
Dolphin Metal Separation B.V., gevestigd aan Keplerstraat 21 3846CN te Harderwijk, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring.  
 
Contactgegevens: 
Dolphin Metal Separation B.V. 
Keplerstraat 21, 3846 CN Harderwijk 
0341-430402 
www.dolphin-metal.nl  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Dolphin Metal Separation B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch 
- Camerabeelden op het terrein van Dolphin Metal Separation B.V. 

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Dolphin Metal Separation B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende 
grondslagen, volgens de AVG: 

- Toestemming van de betrokken persoon. 
- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. 
- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. 
- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde 

belangen. (cameratoezicht en bezoekersregistratie) 
 
Dolphin Metal Separation B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van uw betaling. 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren. 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
- Om goederen en diensten te leveren. 
- Bezoekersregistratie i.v.m. noodsituaties. 
- Voor beveiligingsdoeleinden en om fraude/diefstal tegen te gaan d.m.v. cameratoezicht. 
- Dolphin Metal Separation B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe 

verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  
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Cameratoezicht 
Dolphin Metal Separation B.V. maakt gebruik van cameratoezicht op het bedrijfsterrein, bij de 
ingangen en in de hallen vanwege onder andere beveiligingsdoeleinden en om fraude en diefstal 
tegen te gaan. De afweging tussen de belangen en rechten van de werknemers en bezoekers en het 
eigen belang is weloverwogen gemaakt. De camera’s zijn bewust geplaatst. Er hangen geen camera’s  
 
in de kleedruimtes, toiletten, kantine en op kantoor. Bezoekers en werknemers worden ingelicht 
over het cameratoezicht door de aanwezige borden/symbolen bij de ingangen van het terrein. Men 
betreedt hierna het terrein op eigen initiatief en geeft daarmee toestemming voor deze verwerking. 
De beelden worden na vier weken verwijderd, tenzij een incident aanleiding geeft om de beelden 
langer te bewaren. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Dolphin Metal Separation B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten 
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die 
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Dolphin Metal Separation B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is 
om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of vanuit een wettelijke 
verplichting noodzakelijk is.  
Contact gegevens van zakelijke relaties worden bewaard zolang deze correct zijn en zolang er een 
zakelijke overeenkomst loopt of de mogelijkheid daartoe bestaat. De bezoekersregistratie wordt elke 
dag om 0:00 uur gewist. De camerabeelden hebben een bewaartermijn van vier weken, tenzij een 
incident reden geeft om deze langer te bewaren, bijvoorbeeld in het geval van diefstal. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Dolphin Metal Separation B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend 
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting of met uw uitdrukkelijke toestemming. Met bedrijven die uw gegevens 
verwerken in onze opdracht, o.a. voor de bezoekersregistratie en het cameratoezicht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van uw gegevens. Dolphin Metal Separation B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken 
Dolphin Metal Separation B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u contact opnemen 
via info@dolphin-metal.nl of via een brief. 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dolphin Metal Separation 
B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  
U heeft het recht bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft 
dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) toestemming, (2) de uitvoering van de  
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overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale 
belangen van betrokkene/ opdrachtgever of anderen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 
uw persoonsgegevens sturen naar bovengenoemd e-mailadres onder vermelding van ‘Inzage verzoek 
Persoonsgegevens’. U kunt alleen om inzage in uw gegevens vragen als u ouder bent dan 16 jaar en 
niet onder curatele bent gesteld. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u uzelf te legitimeren. 
Dit kunt u doen door een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in 
deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het 
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw 
privacy. Daarnaast is het mogelijk om langs te komen en uw identiteitsbewijs te tonen. U hoeft dan 
geen kopie van uw identiteitsbewijs in te sturen. Geef het aan in uw verzoek als u van deze optie 
gebruik wilt maken.  
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Bij uitgebreide 
verzoeken kunnen wij deze termijn verlengen met twee maanden. 
 
Een verzoek tot vernietiging of aanpassing van gegevens wordt ingewilligd indien:  

- De gegevens feitelijk onjuist zijn; 
- De gegevens voor het doel van de gegevensverwerking onvolledig zijn; 
- De gegevens niet ter zake dienend zijn; 
- De gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift. 

 
Dolphin Metal Separation B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in 
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Dolphin Metal Separation B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens 
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 
info@dolphin-metal.nl. 
 
Wijzigingen 
We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Als we ons privacy 
beleid wijzigen, plaatsen we de wijzigingen op deze pagina.  
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