Privacy beleid Accu Service Dreumel
Via onze website en achterliggende webshop verwerken wij privacygevoelige oftewel
persoonsgegevens. Zorgvuldige omgang van uw gegevens achten wij van groot belang en worden
dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij verwerking houden wij ons aan de eisen die de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met ingang van 25 mei 2018, stelt. Wij zijn
verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke
gegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. De laatste aanpassingen in deze verklaring
dateren van woensdag 22 januari 2020.

Gebruik van gegevens
Bij gebruik van onze diensten, laat u bepaalde gegevens achter in ons systeem. Wij bewaren en
gebruiken uitsluitend die gegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave
duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. De volgende gegevens gebruiken wij bij de afhandeling
van uw bestelling:
-

NAW-gegevens, voor het correcte aflever- en factuuradres.
E-mailadres, ter ondersteuning voor het aflevermoment.
Betalingsgegevens, ter controle van de betaling van uw bestelling.

Via onze website bent u in de mogelijkheid tot het invullen van een contactformulier. Gegevens die u
ons toestuurt worden bewaard zolang de inhoud noodzakelijk is voor goede afhandeling. Wij
verzamelen uw e-mailadres en eventueel telefoonnummer om u te contacteren en u te informeren
over toekomstige, commerciële doeleinden.

Beveiliging
Veiligheid, een vertrouwde omgeving en geruststelling achten wij zeer van belang. Wij werken
uitsluitend met partijen die vooroplopen op het gebied van beveiliging. Wij nemen
beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot gegevens te beperken.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze website zijn enkele sociale
media buttons opgenomen. Zolang u geen gebruik maakt van deze derden, verzamelen zij geen enkel
gegeven van u. Maakt u echter wel gebruik van derden, kunnen wij u niet garanderen dat uw
gegevens op een betrouwbare of veilige manier worden verwerkt en beveiligd. Wij raden u aan de
privacy verklaringen van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in dit privacy beleid
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient
aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u van de laatste wijzigingen op de hoogte
bent. Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering
van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
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