All In Floorsystems

Privacy Statement

All In Floorsystems bv
Postbus 3071
4200 EB Gorinchem
Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy statement
Contactgegevens:
Postbus 3071 4200 EB Gorinchem
www.Allinfloorsystems.nl
info@allinfloorsystems.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:
All In Floorsystems bv verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en of omdat u deze zelf aan
ons heeft verstrekt. Hierbij vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:







Voor – en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E mail adres
Bankrekening nummer IBAN

De grondslag / het doel van verwerking van persoonsgegevens
All In Floorsystems BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
 Om goederen en diensten bij u af te leveren
(grondslag overeenkomst en wettelijke verplichting)
 Voor het afhandelen van betalingen
,,
,,
,,
,,
 Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en of reclame ( grondslag toestemming)
 Om u te kunnen bellen, e mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren (grondslag vitaal belang)
 Om u te kunnen informeren over wijzigingen van producten of diensten (grondslag vitaal belang)
 All In floorsystems bv verwerkt ook persoonlijke gegevens op grond van wettelijke verplichtingen zoals de gegevens
die wij nodig hebben bij het doen van diverse wettelijke verplichtingen zoals o.a. belastingsaangiftes.
Geautomatiseerde besluitvorming
All In Floorsystems bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnne
hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of -systemen, zonder
dat daar een mens (bv een medewerker van All In Floorsystems) tussen zit.
All In Floorsystems gebruikt de volgende computerprogramma’s
Micro Soft Office, Word en Outlook voor correspondentie, tekstverwerking e.d.
Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
All In Floorsystems bewaart u gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en toegestaan volgens de standaard termijn en
alleen om doelen te verwezenlijken waarvoor uw gegevens eerst zijn verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
All In Floorsystems verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen indien dit nodig is voor uitvoering van
leveringen, dienstverlening en overeenkomsten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken op ons verzoek dragen wij zorg voor een vergelijkbare beveiliging van gegevens
als die u van ons kunt verwachten.
Cookies
All In Floorsystems gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet

of smartphone. De cookies die wij eventueel gebruiken zijn noodzakelijk voor correcte werking van de website en voor uw
gebruiksgemak. Ze onthouden bv uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. U kunt
zich afmelden voor het plaatsen van cookies door uw internetbrowser daarop in te stellen. Ook kunt u alle opgeslagen
informatie via de instellingen verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw gegevens in te zien te corrigeren en of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw
eventuele toestemming voor uw gegevens verwerking in te trekken en of bezwaar te maken tegen verdere verwerking
van uw persoonsgegevens en u heeft recht op gegevens overdraagbaarheid waarmee u ons kunt verzoeken uw
persoonsgegevens die wij beschikbaar hebben naar een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek
tot inzage, correctie en of verwijdering gegevensoverdracht of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar
op verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons e mailadres info@allinfloorsystems.nl
Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is gedaan verzoeken wij u dan een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee
te sturen met het verzoek. Ter bescherming van uw privacy kunt u de nummers van ID, BSN, paspoort bv. zwart markeren.
Wij reageren dan zo snel mogelijk op uw verzoek.
Beveiliging van uw gegevens
All In Floorsystems neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt de mogelijke zorg om misbruik tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet naar behoren beveiligd zijn kunt u dat melden aan ons Email adres.

