Privacy beleid Tanken & Wassen van den Berg bv
In dit privacy beleid willen we u heldere informatie geven hoe wij omgaan met uw
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met uw
persoonsgegevens om.
Tanken & Wassen van den Berg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit betekent voor u dat wij in ieder geval:
-Uw persoonsgegevens gebruiken voor het verwerken van onze financiele administratie.
-Uw persoonsgegevens gebruiken voor het toezenden van de in rekening gebrachte bedragen
(factuur) welke via de email verzonden word naar u.
-Uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen zowel telefonisch, email of per
post mocht dit nodig zijn.
-Uw persoonsgegevens gebruiken voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst.
-Wij hebben passende maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens
gewaarborgd is.
-Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn. Of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is dan dienen
we onze medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Als Tanken & Wassen van den Berg bv zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons privacy beleid nog vragen heeft of contact met ons wenst op te
nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Tanken & Wassen van den Berg bv
Noordzuidroute 2
1424 RT de Kwakel
0297 – 344055
Afdeling administratie
Uw persoonsgegevens worden door Tanken & Wassen van den Berg verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden:
-Het aangaan van overeenkomsten klant of leverancier
-Telefonisch contact over de afgenomen producten en/of facturen
-Contact via mail bijv. factuur en of veranderingen van gegevens
-Prospects en geïnteresseerden met namen het contact met vertegenwoordigers van fabrikanten
-Het aangaan van een arbeidsovereenkomst
Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-Naam, adres, telefoonnummer, woonplaats, email, faxnummer, geboortedatum, burgerlijke staat,
kenteken voertuig, kopie paspoort of ID, bankrekening en BSN nummer (KvK en btw nummer)
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daar schriftelijk
toestemming voor is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Tanken & Wassen van den Berg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoongegevens
van u te beschermen.

Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:
-Automatische computer en software update en firewall op de server.
-Computer is voorzien van gebruikersnaam en wachtwoord en de software waar gegevens
opgeslagen zijn is ook voorzien van een gebruikersnaam en wachtwoord.
-Papieren documenten staan achter slot en grendel.
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct
aan een andere partij indien gewenst.
Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover
contact met ons op te nemen.
Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

