Privacy verklaring Eissens FSE Trading Company BV.
Het beschermen van jouw gegevens is onze zorg.
Wij vinden het fijn dat je genteresseerd bent in ons bedrijf en onze diensten. We vinden het belangrijk dat je je veilig voelt als
je onze website bezoekt en ook als het gaat om jouw persoonlijke gegevens. We nemen de bescherming van jouw gegevens
heel serieus en volgen de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van Eissens FSE Trading Company BV. Eissens FSE Trading Company
BV. is niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
Persoonlijke gegevens
Als je gebruik maakt van onze diensten, verzamelen we alleen die informatie die nodig is om de door jou gevraagde service
te kunnen verlenen. Als we om aanvullende gegevens vragen, betreft het informatie die je ons vrijwillig levert. Persoonlijke
gegevens worden uitsluitend verwerkt om de gevraagde dienst(en) te leveren.
Doel van persoonlijke gegevens
Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die je ons ter beschikking stelt alleen om jouw vragen te kunnen antwoorden en de
gevraagde dienst(en) te kunnen leveren. We verkopen jouw gegevens niet aan derden en stellen deze op geen enkele andere
wijze ter beschikking aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.
Gebruik van gegevens
Wanneer je ons mailt, is het mogelijk dat wij de gegevens en de berichten die je stuurt bewaren om de gewenste dienst(en)
te kunnen verlenen. Deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. We bewaren mails en aantekeningen die
op een later tijdstip nodig kunnen zijn om de gevraagde dienst(en) te kunnen leveren. De persoonlijke gegevens die je ons
verstrekt, zullen wij niet langer bewaren dan strikt nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn.
Derden
Voor het verlenen van onze diensten kan het gebeuren dat we informatie moeten delen.
Onze medewerkers, freelancers en leveranciers die we inschakelen, zijn wettelijk verplicht om zich te houden aan de Europese
wetgeving AVG en alle informatie vertrouwelijk te behandelen.
Aanpassingen privacy statement
We behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en gevensbeschermingsmaatregelen aan te passen, mocht dit
bijvoorbeeld vanwege aanpassingen van onze site noodzakelijk blijken. Wij adviseren jou daarom regelmatig onze
privacyverklaring te lezen.
Recht op informatie, jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt op elk moment de bij ons opgeslagen informatie over jouw persoonlijke gegevens opvragen, zodat je jouw
gegevens kunt inzien, kunt laten aanpassen of kunt laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via onderstaand
contactgegevens.
Wijzigingen, vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy statement voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy statement, kun je
contact met ons opnemen.
Eissens FSE Trading Company BV
Kamerlingh Onneslaan 21a
3401 MZ IJsselstein Netherlands
T 0031-(0)30 686 50 98
info@.eissensfse.nl
www.eissensfse.nl

