
   
 
 

 PRIVACYSTATEMENT PORT OF MOERDIJK 
 

 

Havenbedrijf Moerdijk N.V. (hierna: Port of Moerdijk) hecht veel waarde aan privacy van personen. Gelet 

op haar bedrijfsvoering ontkomt zij er echter niet aan om persoonsgegevens te verwerken.  

Persoonsgegevens 

- Cameratoezicht 

Op het havengebied en bijbehorende milieucategorieën is veiligheid van wezenlijk belang. Haven- en 

industrieterrein Moerdijk is gecertificeerd met Keurmerk Veilig Ondernemen KVO-B. Het KVO is een 

structuur voor het opbouwen van samenwerking tussen ondernemers, de gemeente, politie en 

brandweer. Moerdijk is de eerste zeehaven in Nederland die dit KVO-B certificaat heeft ontvangen. In 

het kader van de veiligheid is het havengebied voorzien van cameratoezicht, waarmee alle 

vervoersbewegingen op het terrein en het water permanent worden gevolgd. Zodra u het terrein 

betreedt, legt de camera uw kenteken vast en zijn wij in staat uw vervoersbewegingen te volgen.  

- Klanten van Port of Moerdijk 

Indien u klant bent van Port of Moerdijk, dan noteren wij de naam, het telefoonnummer en e-mailadres 

van de contactpersoon van uw bedrijf. 

Voor welk doel? 

Het cameratoezicht vindt plaats in het kader van vervulling van onze taak van algemeen belang en ter 

behartiging van de gerechtvaardigde belangen van iedereen die zich op het terrein bevindt, te weten 

beveiliging en veiligheid van het havengebied. Gelet op de aard en activiteiten van de bedrijven is zulks 

van groot belang. Ingeval van incidenten kunnen wij persoonsgegevens delen met de politie.   

De contactgegevens van klanten noteren wij in het kader van de uitoefening van de overeenkomst 

tussen de klant en Port of Moerdijk, bijvoorbeeld in het kader van facturering, maar ook om direct contact 

te kunnen hebben in geval van calamiteiten.  

Bewaartermijn 

De camerabeelden worden niet langer dan 4 weken bewaard, tenzij er sprake is van een incident. In 

dat geval zullen de beelden na afhandeling van het incident worden verwijderd.  

De contactgegevens van de contactpersonen van onze klanten verwijderen wij zodra de overeenkomst 

is geëindigd of op verzoek van de betrokkene.  

Functionaris gegevensverwerking 

Port of Moerdijk beschikt over een functionaris gegevensverwerking: de heer mr. H.A. van Kooten. Hij 

is te bereiken via a.vankooten@portofmoerdijk.nl.  
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