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Mulder Automatisering B.V., gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel aan het Vijverzicht 18, Nederland,
(hierna: “wij” of “ons”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen
via de website van www.mulder-automatisering.nl (hierna: “site”). In deze privacyverklaring zetten wij
uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen. De privacy van onze klanten en
de gebruikers van onze site respecteren wij en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u
ons verschaft, wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter
bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld.
Het kan voorkomen dat deze Privacy- en cookieverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij
stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de Privacy- en cookieverklaring op de site
te plaatsen.
Waar in dit privacystatement het woord ‘gegevens’ wordt gebruikt, heeft dat uitsluitend de betekenis van
persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.

Verzamelde gegevens
Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt of die wij verkrijgen door uw gebruik van de
site. Als u bestellingen wilt doen, moet u eerst klant worden van ons en vragen wij u om uw naam, emailadres, telefoonnummer, afleveradres en betaalgegevens te verstrekken. In uw dossier dat wij van u
bijhouden slaan wij informatie op die u zelf heeft ingevuld, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, emailadres, aflever- en betaalgegevens. Tenslotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte
IP-adres), en verwerken wij cookies, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken van onze
site en voor het personaliseren van de site.
De verwerkingsgrondslag is het nakomen van de overeenkomst tussen u en ons. Voor specifieke situaties
die niet direct samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst hebben wij uw toestemming nodig.
Deze toestemming zal in die gevallen gevraagd worden.

Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de volgende doelen:
1) Om uw bestellingen uit te voeren, u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling en om uw
bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
2) Om, indien u hiervoor voorafgaande toestemming heeft verleend, u te informeren over de
ontwikkeling van onze site en over speciale aanbiedingen en acties door middel van onze nieuwsbrief. Als
u hier niet langer prijs op stelt kunt u ons dat laten weten door op de afmeldlink in de footer van de email te
klikken.
3)

Om het platform verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Vertrouwelijkheid en verstrekking van gegevens aan derden
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter
beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons
ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en uw
gegevens goed te beveiligen. In de toekomst kan het voorkomen dat wij een of meer onderdelen van de
onderneming of activa overdragen aan een derde partij. Wij zullen u in een dergelijk geval tijdig informeren
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over een eventuele overdracht van uw gegevens aan een derde partij. Ook kan het voorkomen dat wij op
grond van een wettelijke verplichting uw gegevens moeten verstrekken.

Bewaartermijnen
Wij zullen al uw gegevens bewaren zolang dit noodzakelijk is volgens de wettelijke termijnen voor het
organiseren van onze administratie. Denk hierbij aan de termijnen die de Belastingdienst aanhoudt.

Uw rechten
U hebt op basis van de wet een aantal rechten. Deze geven wij hierna kort weer.
•
•
•
•
•
•

U hebt het recht om inzage te verzoeken van de gegevens die wij van u verwerken;
U hebt het recht om gegevens te laten wijzigen of te laten wissen;
U hebt het recht te verzoeken dat wij de verwerking van uw gegevens beperken;
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
Indien een verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om die toestemming
te allen tijde in te trekken;
• U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening
bent dat wij ons niet houden aan de wet;
• U verstrekt aan ons uw gegevens ten behoeve van het nakomen van de overeenkomst. Indien u niet wilt
dat wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunnen wij de overeenkomst met u niet nakomen.
• Voor zover incidenteel sprake is van verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming, heeft
dat gevolgen voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u.
Gegevens met betrekking tot geplaatste orders ed. zullen we altijd moeten bewaren zolang de wet hier om
vraagt. Denk hierbij aan de bewaartermijn, op dit moment zeven jaar, van de belastingdienst.

Cookies
Op het platform maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek
van het platform naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. In cookies wordt
bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren,
zodat u deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken en om een volgend bezoek aan ons
platform te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke
gegevens. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan ons platform geen
cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van uw browser. In het geval dat uw browser
cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze
site of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze site.
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