Privacy Statement

V.O.F. De Sleutelkoning, gevestigd te 3512 CT Utrecht, aan de Wittevrouwenstraat 20, h.o.d.n. De
Sleutelkoning, hierna te noemen SKU, is verantwoordelijk voor de waarborg en verwerking van
persoonsgegevens op een wijze zoals in de verklaring wordt genoemd.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
SKU verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en leveringen en/of
omdat je de gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de door ons
verwerkte gegevens:
•
•
•

Voor- en Achternaam van contactpersonen (zodat wij weten aan wie leveringen worden
overhandigd)
Telefoonnummer van contactpersoon (indien gewenst, anders van het bedrijf)
Zakelijk e-mailadres van de contactpersoon

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
SKU gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•

Het afhandelen van een levering van goederen en/of diensten
Verzenden van gevraagde informatie
Om te kunnen bellen en/of mailen teneinde onze diensten te kunnen uitvoeren
Om je te informeren over eventuele wijzigingen in de bestelling/opdracht

Delen en doorgifte van persoonsgegevens
SKU zal persoonsgegevens nooit doorverkopen of uit handen geven aan externe partijen, tenzij hier
door de persoon of het bedrijf zelf schriftelijk opdracht toe is gegeven.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek
daartoe dient schriftelijk te worden ingediend, vergezeld van een kopie legitimatiebewijs zodat zeker
is dat het verzoek door de juiste persoon is gedaan.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SKU neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en spant zich in om ongewenst gebruik van
gegevens tegen te gaan. Medewerkers van SKU zijn verplicht de vertrouwelijkheid te handhaven.
Klachten
Indien u een klacht hebt over de werkwijze van SKU, kunt u dit melden bij ons bedrijf zelf, of u kunt
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van
persoonsgegevens. Dit kan via: Website Autoriteit Persoonsgegevens
(https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons)
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