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Uw privacy is voor CE Persluchttechniek van groot belang.
CE-Persluchttechniek houdt zich dan ook aan de privacywet. Dit
betekent dat uw gegevens veilig zijn en dat daar conform het
regelement netjes gebruik van wordt gemaakt. Tevens neemt CEPersluchttechniek passende 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 onze verkoop via +31 (0)570670499 of via info@ce-persluchttechniek.nl.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Uw persoonsgegevens worden slechts éénmalig verwerkt
wanneer u deze aan ons verstrekt via het contactformulier op
onze website. Indien u een klantnummer aanvraagt of een
bestelling doet via de telefoon of e-mail zullen wij de volgende
gegevens in onze beveiligde database opslaan: naam, e-mailadres,
functietitel en telefoonnummer. Indien het opgegeven aflever- en
factuuradres gelijk is aan uw woonadres worden ook uw
persoonlijke adresgegevens verwerkt.
Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
Uw persoonsgegevens worden gebruikt omdat deze noodzakelijk
zijn voor ons orderproces. Hieronder verstaan wij offertes,
orderbevestigingen, wijzigingen in levertijden, facturen, het
afleveren van orders en het tot stand brengen van directe
communicatie.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CE Persluchttechniek bewaart uw persoonsgegevens om de
bovengenoemde doelen te realiseren. Indien er sprake is van een
orderverwerking houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn
van 7 jaar, zoals vastgesteld in het Burgerlijk Wetboek en de
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden indien
dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, of om
te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven
die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
CE Persluchttechniek blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken
Daar onze website geen webshop bevat en u slechts voorziet van
informatie, maakt www.ce-persluchttechniek.nl geen gebruik van
tracking, technische, functionele en analytische cookies
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor CE-Persluchttechniek
van groot belang. CE-Persluchttechniek zorgt voor een goede
beveiliging van uw gegevens en past haar beveiliging regelmatig
aan op basis van de huidige mogelijkheden.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
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 CE Persluchttechniek en heeft u het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken digitaal naar u of een andere (door u genoemde)
organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
overdraging, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens schriftelijk indienen via
info@ce-persluchttechniek.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan zullen wij
altijd telefonisch contact met u opnemen om het verzoek te
verifiëren voordat verdere actie wordt ondernomen. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek.
Contact en klachten
CE Persluchttechniek b.v is verantwoordelijk voor de verwerking
van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. Indien u ontevreden bent over de manier
waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens horen we dit
uiteraard graag zodat we een passende oplossing kunnen vinden.
U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
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Teugseweg 17
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