Privacy verklaring (AVG)
Via deze verklaring willen wij u op de hoogte stellen hoe wij met uw privacy omgaan.
Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Dat houdt onder andere in dat wij:

o
o
o
o
o

duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen
wij via deze privacyverklaring;
onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens
die nodig zijn voor die doeleinden;
u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen
waarin uw toestemming is vereist;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden,
te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij hebben van onze klanten: de naam van hun bedrijf, contactpersoon, het emailadres, het postadres (in sommige gevallen het privé- adres) telefoonnummer en de
werkzaamheden en gebruikte materialen die wij tijdens een etaleerafspraak hebben
gebruikt opgeslagen. Dit doen we omdat we u moeten kunnen bereiken en omdat we
moeten weten wat er in het verleden bij u gebruikt is aan materialen zodat we niet met
hetzelfde materiaal aankomen.
Indien u geen klant meer van ons kunt of wilt zijn, bewaren wij deze gegevens op grond
van administratieve en fiscale eisen nog vijf jaar.
Tevens kunt u op onze websites (Presto Company, Presto- shop, Workshops-company
en Thewedding-company) uw naam en telefoonnummer en in sommige gevallen uw
adresgegevens achter laten. Dit hebben wij nodig om uw bestelling naar u te versturen.

Nieuwsbrief en contactformulier
Wij sturen af en toe een nieuwsbrief waarmee wij u informeren over onze producten en
diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mailbericht stuurt, dan
worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het
formulier of de inhoud van uw e-mailbericht nodig is voor de volledige beantwoording en
afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze site staan echter wel
meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics en een Facebook
pixel. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
o
o
o
o
o

Alle personen die vanuit Presto Company aan uw gegevens kunnen komen zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan;
We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens;
Met alle partijen die buiten Presto Company om bij uw gegevens kunnen komen
(websitebouwer, accountant en Ict bedrijf) hebben wij overeenkomsten afgesloten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze
privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring
geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de
laatste aanpassing staat onder op deze pagina vermeld.

Protocol data lek
Mochten wij een data lek constateren dan is ons protocol om dit meteen te melden bij ons
externe ICT bedrijf en bij de autoriteit personeelsgegevens.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u
tijdens kantoor uren contact opnemen met ons kantoor 0522-244.658
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