Privacy verklaring
Deltex B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er
alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens
om. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen van de
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Als u na het doornemen van deze privacy verklaring vragen heeft of contact met ons wenst op
te nemen, dan kan dit via info@deltex.nl.
Deltex B.V. behoudt zicht het recht voor deze Privacy verklaring aan te passen. Deze
aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Als u gebruik blijft maken van
de website zal de aangepaste privacy verklaring op dit gebruik van toepassing zijn.

Doeleinden verwerking
Deltex B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met als doel telefonisch contact met u op te
kunnen nemen als u daar om vraagt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te
kunnen benaderen en informeren voor doeleinden waarvoor u toestemming heeft verstrekt.

Categorieën
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens: Naam, e-mail adres,
telefoonnummer, uw oorspronkelijke bericht.

Wettelijke grondslag verwerking
Deltex B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:
-

Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de
door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Ontvangers persoonsgegevens
Deltex B.V. zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Deltex B.V. worden bewaard voor de benodigde duur
afhankelijk van de aard van uw verzoek, benodigd voor de correcte beantwoording en voor
afhandeling van uw verzoek.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering
van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te
verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt ons schriftelijk via info@deltex.nl verzoeken uw persoonlijke gegevens in te zien, de
gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Deltex B.V. doet kunt u contact
opnemen via onderstaande gegevens.
Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u
schriftelijk via info@deltex.nl indienen.
Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Deltex B.V.,
neem dan contact op met ons via info@deltex.nl. Als betrokkene heeft u tevens het recht om
een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

