Privacyverklaring Timaro timmerwerken en interieurbouw

Algemeen
Timaro, timmerwerken en interieurbouw, te noemen Timaro , is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze verklaring is van toepassing op alle door ons geleverde producten en diensten
Contactgegevens,
Timaro timmerwerken en interieurbouw;
gevestigd aan de Peelveldlaan 68, 6071TV, te Swalmen
http://timaro.eu
telefoon: 06 462 426 72
Persoonsgegevens die wij verwerken,
Timaro verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf
aan ons heeft verstrekt.
Deze persoonsgegevens zijn:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Bedrijfsnaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummers
- E-mailadres
- Bankgegevens
Timaro verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals gezondheid, etnische afkomst
e.d.
Timaro verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen,
- Verzenden van offerte- en factureringscorrespondentie en/of noodzakelijke andere informatie
- Het afhandelen van betalingen
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Voor promotie en marketingdoeleinden die verbandhouden met onze dienstverlening
Timaro verwerkt ook persoonsgegevens waarvoor wij wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
hebben voor onze belastingaangifte.
Bewaartermijn persoonsgegevens,
Timaro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Timaro verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Met bedrijven
die uw gegevens verwerken, in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Timaro blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.
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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. Hiervoor kan een gespecificeerd verzoek worden ingediend.

Beveiliging persoonsgegevens
Timaro neemt de bescherming van uw gegevens 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 dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
onmiddellijk met ons contact op.
Indienen van een klacht
Timaro wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat er niet veilig genoeg met uw
persoonsgegevens wordt omgegaan.

Swalmen,
23-05-2018
Namens Timaro timmerwerken en interieurbouw;

Roel Heijnen en Mark Eijkelenbergh
directie
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