PRIVACY STATEMENT
In dit beleid vindt u informatie over de persoonlijke gegevens die wij overu verzamelen, hoe wij deze gegevens
gebruiken en wat uw rechten zijn met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u in ons bezit hebben.
Wij zijn wij?

All-in One Transport is een ondemem ing die verhuis- en transportdiensten levert, statutair gevestigd te Haarlem
en is ingeschreven bij de Kam ervan Koophandel ondernummer 57109850.
Als verwerkingsverantwoordelijke respecteren wij uw recht op privacy. Wij zullen enkel persoonlijke gegewns
verwerken die u aan ons verstrekt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming
("AVG") en zoals beschreven in dit beleid. Hebt u vragen over de manier waarop wij uw persoonlijke gegewns
verzamelen, opslaan en gebruiken, of andere vragen met betrekking tot privacy? Stuur dan een e-mail naar
info@allinonetransport.nl
De persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen •

Wij verzamelen persoonlijke gegevens over u (zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer,
betalingsgegevens) wanneer u zich inschrijft voor of deelneemt aan een van onze diensten zoals een
terugbelverzoek, het aanvragen van een offerte of het reserveren van een opslagruimte. Wij gebruiken uw
persoonlijke gegevens om contact met u op te nemen om redenen die verband houden met de dienst waarop u
ingetekend hebt of om informatie die u aangevraagd hebt, te geven. Ook gebruiken wij uw persoonlijke gegewns
om betaling voor onze diensten te regelen en uw online verzoeken te beantwoorden.
Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen 'derde ontvangers',
maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een email serviceprovider en een hosting provider. Deze
partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van All-in One Transport. Wij zullen
uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of op een andere manier verstrekken aan derden, behalve zoals
vermeld in dit beleid.
Wat zijn uw rechten?

Als gegevenssubjecthebtu de volgende rechten:
het rechtop toegang tot de persoonlijke gegevens die wij van u hebben;
het recht om ons te vragen om achterhaalde of onjuiste persoonlijke gegevens die wij van u hebben bij
te werken ofte corrigeren;
de verwerking alleen met uw toestemming mag plaatsvinden, het recht om uw toestemming te allen
als
c)
tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de wettigheid van de verwerking op basis van de
toestemming voor u ze introk;
d) het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen als aan de voorwaarden van artikel 17 van de
AVG voldaan is;
e) het recht op beperking van de verwerking a Is aan de voorwaarden van artikel 18 van de AVG voldaan
is;
f) het recht op gegevensoverdraagbaarheid, voor zover de voorwaarden van artikel 20 van de AVG op u
van toepassing zijn;
g) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking
hebben, voor zover aan de voorwaarden van artikel 21 van de AVG voldaan is;
h) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en
i) het recht om zich uit te schrijven van alle direct marketing boodschappen die wij (met uw toestemming)
kunnen sturen.
a)
b)

U kunt deze rechten (met uitzondering van rubriek 10(h) van dit beleid) te allen tijde uitoefenen dooreen e-mail~
sturen naar info@allinonetransport.nl

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn hangt samen met het doel
waarvoor de gegevens zijn verkregen en eventuele wettelijke verplichtingen.

Bevelliging
We nemen gepaste technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt
te beschermen tegen ongeoor1oofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijke vernietiging of schade en
onopzettelijk ver1ies. Hoewel wij alle redelijke inspanningen leveren om uw persoonsgegevens veilig te houden,
erkent u dat het gebruik van het internet niet helemaal veilig is. Om die reden kunnen wij de beveiliging of
integriteit van persoonsgegevens die van u of naaru verstuurd worden via het internet niet garanderen. Als u
specifieke bezorgdheden hebt met betrekking tot uw gegevens, neem dan gerust contact met ons op.

Wijzigingen
Wij kunnen af en toe wijzigingen aanbrengen in ons privacy beleid. Het is daarom verstandig regelmatig dit
Privacy Statement door te nemen voor het meest actuele privacy beleid van All-in One Transport.
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