PRIVACY VERKLARING VEWOET B.V.

Voor ons is een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en
beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de
Algemene Verordening Persoonsgegevens stelt. Vewoet
B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met
welk doel.
Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons
verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. De
persoonlijke gegevens die we u vragen beperken zich tot
uw naam, functie en contactgegevens zoals emailadres en
telefoon. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken
en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden
opgeslagen op onze eigen beveiligde servers. Wij zullen
deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke
gegevens waarover wij beschikken.
Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die
persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden
opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat
ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet
langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf
vragen om inzage, wijziging, bezwaar, beperking van
verwerking of verwijdering van gegevens, zie hiervoor de
contactgegevens.
Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures,
onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang
krijgen tot persoonsgegevens.
Nieuwsbrief
Als u een contactformulier op de website invult om u in te
schrijven voor onze nieuwsbrief, dan worden de gegevens
die u ons toestuurt bewaard zolang als u ingeschreven
staat voor ontvangst. U kunt te allen tijde uw gegevens
aanpassen of uzelf uitschrijven via https://vetipak.emailprovider.nl/memberforms/edit/standalone/form/?a=o0gm
bfbe2b&l=vbakdsmkzj&m=0ueg84buec&c=mb7qrhp8t9.
Na uitschrijving worden uw gegevens meteen verwijderd.
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens
bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van
uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt
voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op
de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te
anonimiseren.

Gebruik van cookies en Google Analytics
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten
gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt
opgeslagen. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies.
Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en
worden enkel gebruikt om het gebruik van de site
gemakkelijker te maken. Wij maken gebruik van Google
Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website
gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met
inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar
servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer
informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google
Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te
houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om
haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun
campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed
op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen
Analytics informatie te gebruiken voor andere Google
diensten.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van
derden die door middel van links met deze website zijn
verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze
sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.
Informatie naar derden
Gegevens worden niet met derden gedeeld tenzij
dit nodig is voor een bepaald doeleinde. Met alle
externe partijen waarmee wordt samengewerkt die
op één of andere manier bij gegevens kunnen, is een
verwerkingsovereenkomst afgesloten die voldoet aan de
wettelijke eisen. In sommige gevallen kan de informatie
wel intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
respecteren.
Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te
brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om
deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent
inzage, wijziging, bezwaar, beperking van verwerking of
verwijdering van uw gegevens kunt u te allen tijde richten
aan: Vewoet B.V. - hans.joore@vetipak.nl
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