PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Bos Graszoden B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een bestel- of contactformulier op
de website heeft verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
 Uw voor- en achternaam.
 Uw adresgegevens.
 Uw telefoonnummer.
 Uw e-mailadres.
 Uw IP-adres.
MET WELK DOEL WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dat nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
 Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Bos Graszoden B.V.) tussen zit.
HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Bij aankoop van goederen of diensten zijn wij wettelijk verplicht om faktuurgegevens
minimaal 7 jaar te bewaren.
DELEN MET ANDEREN
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Logistieke partners, die goederen bij u moeten afleveren ontvangen uitsluitend de gegevens
die nodig zijn voor het uitvoeren van hun taak.
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COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN
Wij gebruiken alleen analytische en technische cookies die geen inbreuk maken op uw
privacy. Wij gebruiken geen tracking-cookies.




Analytische cookies worden gebruikt om de website te optimaliseren, de werking ervan te
controleren en de gebruikerservaring te verbeteren. Het is 100% anonieme informatie en dus
niet naar u te herleiden. Volgens de GDPR-wetgeving hoeft er geen toestemming gevraagd te
worden om analytische cookies te gebruiken.
Technische cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Het is ook weer
100% anonieme informatie. Volgens de GDPR-wetgeving hoeft er geen toestemming
gevraagd te worden om technische cookies te gebruiken.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle cookies die eerder zijn opgeslagen, via de
instellingen van uw browser verwijderen.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar:
Bos Graszoden B.V.
Kruisseltseweg 45
3888 NV Nieuw-Milligen
Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen 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 met ons op.
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