PRIVACY & COOKIESTATEMENT STEMIN BREITBACH

1.

Stemin Breitbach is een handelsnaam van Stemin Machinefabriek B.V., statutair gevestigd te
Lochem, handelsregisternummer: 08041117.

2.

Stemin Breitbach conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

3.

Bij het gebruik van de Stemin Breitbach website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Wij
bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven
(zoals invullen van contactformulier of aanmelden nieuwsbrief) of waarvan bij opgave duidelijk
is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

4.

Stemin Breitbach maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat
met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw
computer wordt opgeslagen. Daarmee kan Stemin Breitbach onder andere opvragingen van
pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het
gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de
website kan beïnvloeden.

5.

Stemin Breitbach maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers het
platform gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw IP-adres, overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de VS. Google gebruikt deze informatie om bij te
houden hoe de website gebruikt wordt, voor rapportages en om adverteerders informatie over
de effectiviteit van campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

6.

Indien er een klant- of leveranciersrelatie met Stemin Breitbach bestaat zullen wij bepaalde
gegevens van u opslaan. Van de klant/leverancier betreft dit naam, adres, e-mailadres,
telefoonnummer, BTW nummer en bankgegevens. Voor het onderhouden van het contact slaan
wij naam, e-mailadres, (direct) telefoonnummer en functie van de contactpersonen op. Wij
gebruiken deze gegevens enkel voor het goed kunnen uitvoeren van onze dienstverlening en u
op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen binnen Stemin Breitbach.

7.

De verstrekte informatie zal enkel voor het doel worden aangewend waarvoor deze aan Stemin
Breitbach is verschaft. Wij zullen uw (persoons-) gegevens niet ter beschikking stellen aan
derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

8.

Stemin Breitbach zal uw (persoons-) gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor
het realiseren van het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. U heeft het recht om uw
persoonsgegevens in te zien, de corrigeren of te laten verwijderen. Hiertoe kunt u een verzoek
indienen via info@steminbreitbach.com. Stemin Breitbach zal onderzoek doen om de identiteit
van de verzoeker te verifiëren.

Vastgesteld op 23 mei 2018.

