Privacy verklaring
Privacyverklaring Traimex-Laretso
In het kader van de dienstverlening van Traimex-Laretso worden persoonsgegevens verwerkt. Onder
het begrip “persoonsgegevens” wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijk persoon verstaan. Bij de verwerking van de persoonsgegevens kwalificeert Traimex-Laretso
zich als verwerkingsverantwoordelijke. Traimex-Laretso houdt zich aan de toepasselijke wetgeving van
de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”).
Contactgegevens van Traimex-Laretso treft u in het onderstaande aan:
Traimex-Laretso
Belgiëstraat 20
5171PN Kaatsheuvel
info@traimex.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt Traimex-Laretso?
Traimex-Laretso verwerkt de volgende persoonsgegevens van klanten:
• Naam, (voornamen) en e-mailadres zoals door de klant verstrekt

Op basis van welke grondslag en voor welke doeleinden verwerkt
Traimex-Laretso uw persoonsgegevens?
Traimex-Laretso verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende juridische grondslag:
• Met uw toestemming
Wanneer Traimex-Laretso uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal Traimex-Laretso deze afzonderlijk aan u vragen. Dit gebeurt op de website. Op de website wordt een vinkje
aangeklikt waardoor u akkoord gaat met uw gegevensverwerking. U mag uw toestemming altijd weer
intrekken. Traimex-Laretso wijst u erop dat het intrekken van uw toestemming de rechtmatigheid van
de verwerking van uw persoonsgegevens vóór uw toestemming, onverlet laat.
In het onderstaande wordt kort toegelicht voor welke doeleinden Traimex-Laretso de persoonsgegevens
gebruikt.
Op de website van Traimex-Laretso bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier of mail, waarbij gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen.
Traimex-Laretso zal antwoord geven op de vraag zodat er binnen een redelijke termijn het antwoord
teruggestuurd kan worden. Traimex-Laretso bewaart de gegevens zolang als nodig is om uw vraag te
beantwoorden.

Aan wie verstrekt Traimex-Laretso uw persoonsgegevens?
Traimex-Laretso verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. Er wordt enkel aan derden
informatie versterkt indien Traimex-Laretso daartoe wettelijk verplicht is.

Google Analytics
Op de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Er wordt gebruik gemaakt van Google
Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google anonimiseert het IP-adres.

Hoe lang bewaart Traimex-Laretso uw persoonsgegevens?
Traimex-Laretso bewaart uw persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan nodig is
voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. Er geldt voor Traimex-Laretso
geen specifieke bewaartermijn.

Beveiliging
Traimex-Laretso heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking en tegen verlies,
vernietigen, schade, aanpassingen of bekendmaking. Voor vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of u een vermoeden of aanwijzingen heeft van misbruik hebt, kunt u contact opnemen met
sil@traimex.nl.

Uw privacy rechten
U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door
Traimex-Laretso:
• Het recht op inzage in uw persoonsgegevens;
• Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
• Het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (recht op vergetelheid);
• Het recht om toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien
de verwerking op uw toestemming is gebaseerd.
Om u rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met Traimex-Laretso via sil@traimex.nl.

Klachten
Natuurlijk helpt Traimex-Laretso u graag als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de bevoegde toezichthouder voor klachten.

Wijzigingen
Dit Privacy Statement is opgesteld op 1 mei 2021. Traimex-Laretso b.v. houdt zich het recht voorbehouden om dit Privacy Statement te wijzigingen. De meeste recente versie van dit Privacy Statement
zal steeds op de website van Traimex-Laretso b.v. worden geplaatst.

