BASISINFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

Website
WWW.TRAJECORTO.NL

Verantwoordelijk voor de database en gegevensverwerking

TRAJE CORTO - Könings, vanaf nu het bedrijf

Doeleinden
Beheer, studie en verzoek oplossen via internet
Account-, belasting- en administratief beheer
Informatie over het bedrijf en zijn activiteiten, nieuws van interesse en het verzenden van publiciteit
en promotie van producten en diensten van het bedrijf
Wettigheid
Voorafgaande toestemming verleend door de gebruiker
Contractprestaties van verkoop en legitiem belang van de verantwoordelijke
Leeftijd van toestemming
Door deze site te gebruiken, verklaart de gebruiker dat hij / zij ouder is dan 13 jaar en daarom
beschikt hij over de juridische capaciteit die nodig is voor het verstrekken van de toestemming voor
het verwerken van zijn persoonsgegevens en dit alles, in overeenstemming met de bepalingen van
dit privacybeleid.
Publiek
Gegevens zullen worden doorgegeven aan derden om de doelen te bereiken die worden beschreven
in dit privacybeleid. In ieder geval worden gegevens overgedragen aan derden voor andere
doeleinden dan die welke in dit document worden beschreven.
Rechten
Toegang tot, rechtzetten en verwijderen van gegevens, evenals andere rechten, worden uitgelegd in
de aanvullende informatie.
Aanvullende informatie over gegevensbescherming
1.1 - Wie is de eigenaar van deze website?
TRAJE CORTO - Könings

1.2 - Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?
TRAJE CORTO - Könings
1.3 - Met welk doel zullen we uw persoonlijke gegevens verwerken en hoe lang bewaren wij deze?
Het bedrijf verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor specifiek, expliciet en legitiem doel,
en dit zal niet met andere doeleinden worden verwerkt.
Doel
Doel 1: voor gebruikers die vragen hebben
Beheer, studie en oplossing van vragen die in het web worden gesteld.
De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld is voltooid
Doel 2: voor alle klanten
Account-, fiscaal en administratief beheer
7 jaar volgens de Belastingdienst
Doel 3: Voor klanten die commerciële informatie over de producten en diensten van het bedrijf
vragen
Het verzenden van publiciteit en promotie van producten en diensten van het bedrijf.
De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld is voltooid
1.4 - Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?
De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is de toestemming die u ons geeft door een
bestelling te plaatsen of verzoek informatie waarmee u ons privacybeleid accepteert.
Doel 1: voor gebruikers die vragen hebben
Toestemming verleend door de belanghebbende
Doel 2: voor gebruikers die ons hun Curriculum vitae sturen
Toestemming verleend door de belanghebbende
Doel 3: voor alle klanten
Uitvoering van het verkoopcontract en legitiem belang van de verantwoordelijke
Doel 4: Voor klanten die commerciële informatie over de producten en diensten van het bedrijf
vragen
Toestemming verleend door de belanghebbende
1.5 - Aan welke ontvangers worden uw gegevens gecommuniceerd?
De gegevens worden niet extern gecommuniceerd en blijven volledig intern
1.6 - Wat zijn rechten wanneer u uw gegevens verstrekt?
Iedereen heeft het recht om een bevestiging te krijgen over de vraag of het bedrijf te maken heeft
met persoonlijke gegevens die hen aangaan of niet.

U kunt met name contact opnemen met het bedrijf met het doel om de volgende rechten uit te
oefenen:

•
•
•
•
•

Recht om toegang te vragen tot persoonsgegevens van de persoon in kwestie.
Recht om rectificatie of onderdrukking te vragen.
Het recht om een beperking van de verwerking te vragen.
Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.
Recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

U kunt voor het uitoefenen van deze rechten een e-mail sturen naar het e-mailadres in dit
document. Gezien het persoonlijke karakter van de uitoefening van een van deze rechten moet u bij
de aanvraag een kopie van uw identiteitskaart of een gelijkwaardig geaccrediteerd document
voegen.

