Privacy verklaring inzake de wet GDPR / AVG.


De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland de organisatie die er op toekijkt dat
bedrijven goed om gaan met persoonsgegevens. In de wetgeving GDPR/AVG verstaat men
onder persoonsgegevens alle data die terug te voeren is naar een individu. Een verwerker
van data ben je, al als je dergelijke data in bezit hebt en zeker als je deze data verzamelt,
vastlegt, ordent, bewerkt, raadpleegt of gebruikt.
Binnen persoonsgegevens zijn er twee categorieën, zijnde reguliere data en gevoelige data.
In het geval van gevoelige data gaat het om gegevens die betrekking heeft op DNA,
gezondheid, ras, godsdienst, medische of bancaire gegevens, strafrechtelijk details en
seksuele of politieke voorkeur. De waarschijnlijkheid dat data die wij van u hebben uit
gevoelige persoonsgegevens bestaat is zeer gering. Uiteraard dient ook met 'reguliere' data
correct en verantwoord te worden omgegaan om die reden neemt Spronk Trading Holland
BV deze wet zeer serieus.
Wat onze klanten, mogelijke klanten, partners en leveranciers betreft: ook zij verstrekken ons
bedrijfscontactgegevens (zoals bijvoorbeeld naam, contactgegevens, functie of positie van
hun werknemers, contractanten en adviseurs), onder meer ten behoeve van levering van
producten en diensten, verlening van support, facturering en service- of relatiebeheer. Zo
leggen we bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens vast, alsmede informatie over uw
verzoek, over uw overeenkomst met ons en over de uitvoering, levering en facturering van
uw bestelling. We bewaren dergelijke informatie voor administratieve doeleinden, voor het
veiligstellen van onze rechten en in samenhang met onze relatie met u. Waar er sprake van
is dat we uw persoonsgegevens gebruiken in verband met een verzoek, bestelling, transactie
of overeenkomst (of het voorbereiden of opstellen daarvan), doen we dit omdat het
noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u.



Wij verklaren dat wij uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan
handhaven. Spronk Trading Holland BV implementeert - actief ondersteund door een externe
geautoriseerde systeembeheerder - naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische
veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde
toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Tevens verklaren wij dat wij uw
persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het vervullen van de doelen
waarvoor ze worden verwerkt, waaronder begrepen het waarborgen dat onze verwerking
voldoet aan de desbetreffende wet- en regelgeving (bijv. audit, boekhouding en wettelijke
bewaartermijnen).
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze verklaring dan kunt u contact met ons
opnemen via info@spronktradingholland.nl

