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PRIVACYVERKLARING KLANT. EN LEVERANCIERSADMINISTRATIE

Verzømelen en gebruiken vøn persoonsgegevens vdn klanten, leveranciers en øndere
opdrachtnemers
Graog maken wij u er op ottent dot wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzomelen en

gebruiken omdat dit noodzokelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren.

Dot geldt zowelvoor onze (potentiële) klonten ols voor partijen bijwie wij zoken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klont von ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een oÍferte te kunnen
toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaolde zaak of dienst dient te
voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen foctureren
en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsospecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrochtnemer don zijn uw persoonsgegevens eveneens

noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dot nodig om u te kunnen

laten weten aon welke specificaties of wensen een bepoolde zøak of dienst wqt ons betreft dient te
voldoen, een offerte-aonvrodg te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plootsen, uw

focturen te kunnen betolen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten

von de overeenkomst,

lJ bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende
persoonsgegevens verstrekt, don is het echter wel mogelijk dot wij oqn de hiervoor genoemde

werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgilte aan derden
ln verbond met de uitvoering von een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dot wij uw
persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, moteriolen en producten aon ons

toeleveren of in onze opdracht werkzoqmheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik von externe

serverruimte voor de opslag von (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, woqr uw
persoonsgegevens een onderdeel von uitmaken, Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze

provider von serverruimte verstrekt. Verder moken wij gebruikvan Microsoft Office en de bijbehorende
opslogmogelijkheden voor e-moils en andere bestonden. Omdat wij gebruik moken von een nieuwsbrief
mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.
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Direct mørketíng

Als u ons doarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens

beworen en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-moil op de hoogte te brengen von onze

bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een oonbieding voor te doen. ledere
keer dot w| u een reclamemoiling sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs
meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere moiling.

B ewø a rpe rìod e pe rsoonsg eg ev e ns
lndien u een offerte bij ons heeft opgevraogd moor u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw
gegevens uiterlijk één joar no ons laotste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben

ontvqngen, maar wij geen klant von u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaor na

ons laotste contqct worden verwijderd. Bent u wel klont bij ons geworden of wij bij u, don zullen wij uw
persoonsgegevens bewaren voor de duur von zeven joor na het einde van het boekjaar waorin de

overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode von zeven jaor komt overeen met de periode

wqarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belostingdienst, No ofloop van

deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vrogen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als doartoe

aonleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling vqn uw persoonsgegevens of om het
wijzigen von onjuistheden, Daarnoast heeft u het recht om te vrqgen om uw persoonsgegevens te
wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaor maken tegen

het verzamelen en gebruiken von uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging vqn uw persoonsgegevens of
overdracht van die gegevens qqn een ander, Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden

tot: Precium Kunststoffen BV, Pettemerstroat 33, 7823 CW Alkmaar, telefoon 072-5201996, emoil:
info@precium.nl. Ook met vrogen of voor meer informotie over het verzamelen en gebruiken van uw
persoonsgegevens kunt u uiteroard contoct met ons opnemen.
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