Privacy Policy

Deze Privacy Policy is van toepassing op de volgende bedrijven:
-

Careson Projectinrichting | Totaalonderhoud;
Careclean Facility service;
Careson Installatietechniek.

Waarborg van uw Privacy
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens met de geldende wetgeving op het
gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25
mei 2018. In dit privacy beleid willen wij u helder en transparant informatie geven over hoe wij omgaan met
uw persoonsgegevens.

Toestemming
Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met onze Privacy Policy en de voorwaarden die wij
hierin hebben opgenomen. Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is.
U heeft te allen tijden zelf de keuze of u persoonsgegevens deelt met ons. Voor het verwerken van bijzondere
persoonsgegevens zullen wij altijd uw toestemming vragen.

Hoe worden persoonsgegevens door ons verzameld?
Persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren door ons verzameld worden.
-

Bij het gebruik maken van onze dienstverlening;
Bij het ontmoeten van contacten, bijvoorbeeld bij beurzen of andere evenementen, worden gegevens
afkomstig van een visitekaartje of mondeling verzameld.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welk doeleinde?
Wij verzamelen de volgende gegevens in ons HandSoft Pro (Gilde) systeem en gebruiken ze voor de volgende
doeleinden. Uiteraard hebben alleen werknemers toegang tot uw gegevens, die deze nodig hebben voor hun
taak.
Wij verzamelen ondermeer de volgende persoonsgegevens van u: Naam, Adresgegevens, (mobiel)
telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat
nodig is voor onderstaande doeleinden.
-

Voor de verwerking van uw diensten, producten en/of informatie, waarvoor we vertrouwen op de
uitvoering van ons contract, dienst en/of bestelling;
Het correct uitvoeren van leveropdrachten bij de klant waarbij we vaak verzocht worden om bepaalde
personen te contacteren met betrekking tot leverinformatie;
Het vrijblijvend op de hoogte houden van ontwikkelingen en diensten;
Het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Wanneer u aan ons een e-mail of ander bericht verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten zullen bewaren.
Wij kunnen u de informatie vragen die relevant is voor de uitvoering van uw verzoek of dienst.
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Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
In het kader van de doelen zoals hierboven opgesomd, delen wij uw persoonsgegevens soms met derden, zoals
diensverleners die wij gebruiken (bijvoorbeeld, transportbedrijven). Wij zorgen er voor dat er, indien van
toepassing, passende maatregelen worden genomen, wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde
partijen. Uw gegevens zullen niet worden gedeeld met andere bedrijven voor marketing doeleinden.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Wij hebben passende administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of
toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Rechten omtrent uw gegevens.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens
kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ( of een deel hiervan) door ons. Ook
heeft u recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf. Wij kunnen logischerwijs
vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan vernoemde verzoeken.

Klachten en/of vragen?
Mocht u een klacht en/of vraag hebben omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u
hierover contact op te nemen met ons via info@careson.nl . U heeft het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen.
Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Policy.
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