Privacy verklaring W. van der Panne Handel & Transport V.O.F.
Als bedrijf moeten wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door de
AVG krijgen mensen meer privacy rechten. We willen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens
en hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om dit te kunnen waarborgen.
Uw persoons- en bedrijfsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van het leveren van
goederen en diensten en de administratieve verwerking daarvan.
We verwerken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Persoonsgegevens die bestaan uit NAW en telefoon + e-mailadressen, worden bewaard zolang de
handelsovereenkomsten voortduren en daarna zolang het fiscaal verplicht is.
Verschillende bedrijfsnummers worden bewaard zolang als verplicht is voor de EU wetgeving m.b.t.
agrarisch ondernemen.

Verstrekking aan derden
De adresgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken als dit noodzakelijk is voor
de uitvoering van onze diensten.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging
van uw gegevens te waarborgen.
We maken gebruik van een derde partij voor:
-het verzorgen van de financiële administratie
-database / websitebeheer

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt of op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige
verwerking nl:
-Alle personen die namens W. van der Panne uw gegevens kunnen inzien nemen geheimhouding in
acht.
-Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
-We gebruiken wachtwoorden op onze systemen.
-Onze beschermingsmaatregelen worden voortdurend herzien en bijgewerkt.

Rechten omtrent uw gegevens
U kunt altijd informatie krijgen over uw gegevens en deze laten wijzigen of verwijderen als de
agrarische en/of fiscale wetgeving dit toestaat.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy verklaring nog vragen heeft neem dan gerust contact met ons
op.

