PRIVACYVERKLARING KLANT-EN LEVERANCIERSADMINISTRATIE

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen
verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te
sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiele) klenten als voor partijen bij wie
wij zaken en/of diensten inkopen.
Bent u een (potentiele) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te
kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of
dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen
verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficient te kunnen communiceren over de
uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
Bent u een (potentiele) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens
evenees noodzakelijk voor de sluiting en uitboering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat
nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of
dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een
bestelling bij u te kunnen plaatsten, uw facturen te kunnen betalen en clot en efficient met u te
kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of
onvoldoende ersoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor
genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.
Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u, is het mogelijk dat wij uw
persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten
aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.
Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor
e-mails en andere bestanden.
Marketing Via onze sociaal media kanalen
Ons merk maakt gebruik van diverse sociaal media kanalen. Deze kanalen gebruiken wij voor
contact met onze klanten en diverse marketingdoeleinden. Op een aantal socia al media
kanalen kunnen wij bepaalde persoonsgegevens inzien. De volgende soci aal media kanalen zijn
bij ons in gebruik:
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Facebook;
LinkedIn
Instagram;
YouTube

Deze persoonsgegevens slaan wij niet op, en we zijn hier ook niet verantwoordelijk voor. U
bepaalt zelf wat u met ons deelt. U kunt zelf uw gegevens in de privacy instellingen van het
betreffende sociaal media platform aanpassen. Bij het gebruik van deze platformen bent u niet
aan onze privacy policy gebonden, maar aan die van het sociaal media platform.
Delen met dienstverleners en derde partijen
Allereerst zijn wij gebonden aan de Nederlandse en Europese wetgeving omtrent het delen van
persoonsgegevens met dienstverleners en derde partijen. Wij delen uw gegevens met derde
partijen die een rol spelen in het uitvoeren van onze dienstverlening, denk hierbij bijvoorbeeld
aan het verwerken en bezorgen van uw bestellingen. Daarnaast kunnen wij uw gegevens ook
uitwisselen met andere partijen die door ons zijn ingeschakeld om onze services en onze
marketingactiviteiten te verbeteren, Dankzij bewerkersovereenkomsten met deze partijen
kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgen. Met alle verkregen
persoonsgegevens, gaan wij vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid om. Alleen
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening en/of het marketingdoel,
zullen wij delen met onze partners. Om deze gegevens niet meer tot u te kunnen herleiden,
anonimise ren wij ze voor u en vindt het delen alleen plaats via beveiligde kanalen. Zo
waarborgen wij uw privacy.
Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen
wij uw gegevens uiterlijk een jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte
van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens
uiterlijk een jaar na ons laatste contact worden verwijderd.
Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren
vooe de duur van maximaal zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst
met u volledig is uitgevoerd.
De persiode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze
administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw
persoonsgegevens verwijderen.
Rechten
Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de gegevens bescherming autoriteit,
indien u van mening bent dat wij niet voldoende zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Voor
Nederland kan u klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens(autoriteitpersoonsgegevens.nl), voor België kan u terecht bij de Privacy
Commissie (privacycommission.be).
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U heeft te allen tijde het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die wij over u hebben
verzameld (recht op inzage), u kan deze laten verbeteren, aanvullen (recht op rectificatie) of
wissen (recht op vergetelheid), u kan een beperking van de verwerking van de gegevens vragen
of zich verzetten tegen geautomatiseerde besluitvorming. Indien u dit wenst, kan u vragen om
uw gegevens over te kunnen dragen aan een 3e partij (recht op dataportabiliteit). Bovendien
heeft u het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Indien u gebruik wilt maken
van bovenstaande rechten, kan u steeds terecht.

Om uw recht te kunne uitoefenen kunt u zich wenden tot:
DaMa Truckbekleding
Havikstraat 7A
6135ED
0031629520498
info@dama-truckinterior.com
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