Privacyverklaring AMS Asten
AMS Asten heeft de privacy van de haar toevertrouwde persoonsinformatie hoog in het vaandel staan. In deze
privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw privacygevoelige informatie omgaan.
Bedrijfsgegevens
AMS Asten, gevestigd vanaf april 2006 te Asten, aan de Albert van Cuijckstraat 18, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.amsasten.nl
Telefoon: 0493-696206
Eigenaar: M.L.T van Stiphout
Adres: Albert van Cuijckstraat 18, 5721 JP Asten
Mailadres: info@amsasten.nl

Inleiding
AMS Asten vindt het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van klanten met de groots mogelijke zorg worden
behandeld en beveiligd. Wij willen daarom open zijn over de manier waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. We
lichten dit toe in deze verklaring. Voorop staat dat we ons in alle gevallen houden aan de eisen die Wbp en de AVG stelt.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens van een persoon, die aan hem of haar gekoppeld zijn en waarop de privacywet van
toepassing is.
AMS Asten kan persoonsgegevens van u(w) ( bedrijf) verwerken, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u
deze gegevens aan ons verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website.
AMS Asten kan de volgende persoonsgegevens verwerken;
-

Voor en achternaam
Bedrijfsnaam
Adresgegevens
Telefoonnummers bedrijf ( vast)
Telefoonnummer persoonlijk( mobiel)
E- mailadres
Locatiegegevens
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en of telefonisch contact.
Gegevens over gevraagde activiteiten op onze website.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
-

Opnemen van telefonisch contact wanneer daar door u om verzocht wordt;
Schriftelijke benadering ( per e-mail/ post) indien dit nodig is om onze diensteverlening te kunnen uitvoeren;
Het informeren en verstrekken van wijzigingen van onze diensten en producten;
Het afleveren van goederen en/of diensten;
Het afhandelen van uw betaling;
Het verzenden van offertes;
Het verzenden van commerciële documenten;
Wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Buiten bovengenoemde verwerkingsdoelen, verwerkt AMS Asten uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande
toestemming.

Bewaartermijn
AMS Asten bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/ Avg. Voor de persoonsgegevens, waarvoor
wettelijke bewaartermijn gelden, houdt AMS Asten zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet
langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Basisgegevens ( administratie) worden tot 7 jaar na facturering bewaard.
Delen met derden
AMS Asten gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Zo verstrekken wij geen gegevens aan derden tenzij dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Mochten wij uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om u eerst toestemming te
vragen. Met organisaties die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De gegevensstromen zijn vastgelegd in ons verwerking
register.

Beveiliging
Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld
met of verstrekt aan derden, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven.
AMS Asten verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dit
noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. ( vordering)
Technische beveiliging.
Voor optimale beveiliging tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past AMS Asten passende
beveiligingstechnologie toe. Van pogingen tot misbruik doen wij altijd aangifte. Ook organisatorisch nemen wij de juiste
maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Rechten van betrokkenen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking te beperken.
Hiervoor kunt u contact opnemen met AMS Asten.
Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemmingen voor gegevensverwerkingen in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking daarvan door AMS Asten.
Bij inzage is het belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of
verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.
Wijzigingen
Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze
privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzingen op de hoogte bent.
Aldus opgemaakt en getekend te Asten op 24-05-2018

Martien van Stiphout

AMS Asten
06 23 87 97 43
info@amsasten.nl
www.amsasten.nl

