PRIVACY STATEMENT SHIPPING TECHNOLOGY ST BRAIN
Dit Privacy Statement heeft tot doel u te informeren over de wijze waarop Shipping Technology B.V. met
behulp van de ST BRAIN persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.
Contactgegevens
Shipping Technology B.V. (“Shipping Technology”) treedt ten aanzien van de gegevensverwerking via de
ST BRAIN op als verwerkingsverantwoordelijke. Shipping Technology is gevestigd te Rotterdam aan de
Veerkade 7D, 3016 DE en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 72212330.
Telefonisch kunt u ons bereiken op 085 – 13 04 664 en per e-mail via: info@shippingtechnology.com
Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is op u van toepassing wanneer u bemanningslid bent van een binnenvaartschip
waarop een ST BRAIN is geïnstalleerd.
Wat is de ST BRAIN?
De ST BRAIN is een krachtige computer waarop nautische apparatuur aangesloten wordt. Deze ST BRAIN
verzamelt de data die de nautische apparatuur produceert en verstuurt deze via een mobiel netwerk naar
Shipping Technology. De installatie van de ST BRAIN wordt verzorgd door een installatiepartner van Shipping
Technology. De ST BRAIN kan op afstand worden voorzien worden van nieuwe software.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De ST BRAIN verzamelt gegevens uit de nautische apparatuur die aanwezig is op het binnenvaartschip en
uit eventuele openbare bronnen. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
Gegevens over vaargedrag (stuurcommando’s en rate-of-turn-gegevens), toerental van motoren
en locatiegegevens die worden verzameld via koppeling met nautische systemen, zoals radaren pilootsystemen, GPS, motormanagement (hoofdmotoren), windmeters, camera’s en
marifoons;
Locatiegegevens van het schip;
Automatic Identification System (AIS)-gegevens, de Maritieme Mobiele Service Identiteit
(MMSI), het Europees Scheepsnummer (ENI);
De inhoud van gevoerde marifoongesprekken en het tijdstip waarop deze gesprekken zijn
gevoerd;
In sommige gevallen: camerabeelden waarop individuele bemanningsleden en derden
herkenbaar in beeld zijn.
Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Shipping Technology gebruikt de genoemde data om software te ontwikkelen die in de toekomst mogelijk
kan worden gebruikt voor het ondersteunen van bemanningsleden bij het besturen van binnenvaartschepen
en/of software voor autonoom varen. Daarnaast verwerkt Shipping Technology de genoemde data om de
betreffende schipper of rederij diensten te leveren waarmee inzicht wordt geboden in de verzamelde data.
Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Shipping Technology heeft als doelstelling om een zelfvarend binnenvaartschip te ontwikkelen. Om deze
doelstelling te verwezenlijken, verzamelt Shipping Technology gegevens via de ST BRAIN. Deze data is
essentieel voor de ontwikkeling van autonoom varende schepen. Shipping Technology heeft derhalve een
gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens, zoals omschreven in dit Privacy Statement, te verwerken.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
Shipping Technology deelt uw persoonsgegevens niet met derde partijen, tenzij zij hiertoe op grond van de
wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?
Nee, uw persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt.
Zijn uw persoonsgegevens veilig?
We hebben verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om
de persoonsgegevens die we van u verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.
Shipping Technology evalueert en verbetert deze beveiligingsmaatregelen voortdurend.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Shipping Technology bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het ontwikkelen van
de software. Persoonsgegevens worden in geen geval langer bewaard dan drie jaar.
Uw rechten als betrokkene
U heeft het recht op inzage, aanpassing (rectificatie) en verwijdering van persoonsgegevens die op u
betrekking hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of vragen dit
gebruik te beperken. U kunt ons in bepaalde gevallen ook verzoeken om uw persoonsgegevens door te geven
aan een andere partij. Wanneer u deze rechten wil uitoefenen, kunt u Shipping Technology daartoe een
verzoek doen via de contactgegevens vermeld in dit Privacy Statement. Geef duidelijk aan om welke
persoonsgegevens het gaat. We kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren.
Klachten
Als u klachten hebt over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen via
de contactgegevens in dit Privacy Statement. We helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien
dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
Aanpassingen
We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. We raden u aan om dit Privacy Statement
regelmatig te raadplegen op de website van Shipping Technology (www.shippingtechnology.com).
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