TECHNIEK
PRIVACYVERKLARING
360TECHNIEK is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
360TECHNIEK verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt.
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:









Voor- en achternaam
Bedrijfsnaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.
Bankrekeningnummer

Persoonsgegevens doeleinden:
360TECHNIEK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Relatiebeheer
 Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te kunnen bellen en te e-mailen indien dit nodig is
 Het afhandelen van uw betaling
 Het verwerken van uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij
nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming:
360TECHNIEK neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (medewerker van 360TECHNIEK) tussen zit.
Beveiligen en bewaren:
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de
gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig
gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de
gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn
de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
Verstrekking persoonsgegevens aan derden:
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van
de diensten die wij voor u uitvoeren. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a.
(met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen
wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door
u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
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TECHNIEK
Cookies:
Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.
Recht van betrokkenen:
De betrokkenen hebben volgens de AVG de volgende rechten:






Om inzage, correctie of verwijdering te verzoeken van hun gegevens
Bezwaar te maken tegen, of beperking te verzoeken van de verwerking van hun gegevens
Toestemming in te trekken
Hun gegevens over te (laten) dragen
Een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Om deze rechten uit te oefenen kunt u zich wenden tot de heer A.M. van de Grootevheen. Zie hiervoor de
contactgegevens.
Contactgegevens:
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande
contactgegevens:





Telefonisch
Mail
Post
Contactpersoon

033-4630559
info@360techniek.nl
Algolweg 9-2, 3821 BG Amersfoort
de heer A.M. van de Grootevheen

