Privacyverklaring TechnoSpray BV
TechnoSpray BV, gevestigd aan Plaza 23 4782 SL Moerdijk, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Uw Privacy
TechnoSpray BV acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij
u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop TechnoSpray
BV persoonsgegevens verwerkt van relaties.
Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en
beveiligd. Hierbij houdt TechnoSpray BV zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:
-

Duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij
persoonsgegevens verwerken;
Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig
zijn voor die doeleinden;
Uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u
toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat
ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
TechnoSpray BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een
gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Het gaat hierbij met name om
contactgegevens
-

-

Bent u een (potentiële) 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 efficiënt te kunnen communiceren over de
uitvoeringsaspecten van de overeenkomst;
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens
eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat

-

nodig om 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 plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u
te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst;
Voor interne analyses voor procesverbetering.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of
onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor
genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard, dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor
ze zijn verzameld of om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van gegevens met derden
Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt , als dit noodzakelijk is ter uitvoering van
een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten
wordt met deze derden (partners) door ons indien nodig een verwerkersovereenkomst gesloten.

Links naar websites van derden/Social Media
Op de Website van TechnoSpray BV zijn links naar websites van derden te vinden, zoals
www.facebook.com, www.linkedIn.com en twitter.com. Gebruikers worden na het aanklikken van
voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde (hierna:”Derde Websites”).
Op het gebruik van dergelijke Derde Websites is het privacyreglement van de desbetreffende derde
van toepassing. Gebruiker dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te krijgen in
hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. TechnoSpray BV is niet aansprakelijk voor de
informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van
dergelijke Derde Websites.

Cookies
TechnoSpray BV maakt geen gebruik van cookies die inbreuk maken op uw privacy.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
TechnoSpray BV neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@technospray.nl onder vermelding
van AVG.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TechnoSpray en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,

gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan info@technospray.nl onder
vermelding van AVG.

Wijziging in deze privacyverklaring
TechnoSpray BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij
adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zij aangebracht. Indien
TechnoSpray BV een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop
TechnoSpray BV u persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een
berichtgeving op onze website.

Contact
Heeft u na het lezen vragen en/of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
TechnoSpray BV, Plaza 23, 4782 SL Moerdijk of e-mail: info@technospray BV onder vermelding van
AVG.

