Integritetspolicy Verver Export - GDPR
Verver Export bv med huvudkontor på adressen Hasselaarsweg 30, 1704
DX Heerhugowaard i Nederländerna ansvarar för behandlingen av
personuppgifter, på det sätt som anges i denna integritetspolicy.
Kontakt:
Verver Export bv
Hasselaarsweg 30
1704 DX Heerhugowaard
T. +31 72 505 1481
I. http://www.ververexport.nl
Christian Winkel är dataskyddsombud hos Verver Export bv. Du kan kontakta
honom via chris.winkel@ververexport.nl
Personuppgifter, som vi behandlar
Verver Export bv behandlar dina personuppgifter, eftersom du använder våra
tjänster och/eller för att du själv lämnat ut dem till oss.
Förteckning över personuppgifter
 Efternamn och förnamn
 Civilstånd
 Adress
 Telefonnummer
 E-postadress
Alla personuppgifter som du aktivt har överfört till oss, t.ex. genom att skapa ett
konto på denna hemsida, i din korrespondens eller per telefon.




Uppgifter om dina aktiviteter på vår hemsida
Webbläsare och typ av apparat
Bankkontonummer

Särskilda och/eller känsliga personuppgifter, som vi behandlar
Vår hemsida och/eller våra tjänster har inte till syfte att samla in uppgifter om
besökare på vår hemsida, som är under 16 år, om de inte har fått samtycke till
detta av sina föräldrar eller målsmän. Vi kan däremot inte kontrollera om en
besökare är över 16 år eller inte. Därför rekommenderar vi föräldrar att de håller
ett öga på vad deras barn gör online, så att de undviker att deras barns uppgifter
samlas in utan föräldrarnas samtycke. Om du är övertygad om att vi har samlat
in personuppgifter om en minderårig utan lov så kan du kontakta oss via
info@ververexport.nl, då raderar vi dessa uppgifter.

Syften med lagringen av personuppgifter
Verver Export bv behandlar personuppgifter i följande syften:
 Behandling av dina betalningar
 Utskick av våra nyhetsbrev och/eller reklambroschyrer
 För att kunna ringa eller mejla dig vid behov, så att vi kan leverera
våra tjänster
 För att kunna upplysa dig om ändringar av våra tjänster eller produkter
 För att kunna leverera våra varor och tjänster
Automatiserat beslutsfattande
Verver Export bv fattar inga beslut grundade på automatisk behandling av
uppgifter, som kan ha (omfattande) konsekvenser för personer. Här handlar det
om beslut som fattas av IT-program eller IT-system, utan att någon person
(t.ex. en av medarbetarna hos Verver Export bv) ingriper. Verver Export bv
använder följande IT-program eller IT-system:
Hur länge lagrar vi personuppgifter?
Verver Export bv lagrar bara dina personuppgifter under den period som är strikt
nödvändig för att uppfylla de syften, som uppgifterna samlats in för. Vi har en
lagringstid på sju år.
Delning av personuppgifter med tredje part
Verver Export bv lämnar endast ut uppgifter till tredje part om det är nödvändigt
för att genomföra ett kontrakt med dig eller för att uppfylla rättsliga förpliktelser.
Cookies eller liknande tekniker, som vi använder
Verver Export bv använder endast tekniska eller funktionella cookies, samt
analytiska cookies, som inte innebär något intrång på din integritet/ditt privatliv.
En cookie är en liten textfil, som efter ditt första besök på hemsidan lagras på
din dator, surfplatta eller mobil. De cookies som vi använder är nödvändiga för
hemsidans tekniska funktioner och för att allt ska fungera bra för dig som
användare. De gör det möjligt för hemsidan att fungera effektivt och minns t.ex.
vilka parametrar du föredrar. Därmed kan vi också optimera vår hemsida. Du
kan ändra inställningarna för din webbläsare, så att den inte längre sparar
cookies. Dessutom kan du radera de upplysningar, som tidigare har sparats via
din webbläsares inställningar.
Cookie: Google Analytics
Funktion: analytiska cookies mäter besöksfrekvensen på hemsidan
Lagringstid: 2 år

Se, ändra eller radera uppgifter
Du har rätt att se, rätta eller radera dina personuppgifter. Dessutom har du rätt
att ta tillbaka ditt samtycke, eller invända emot hur Verver Export bv behandlar
dina uppgifter, och du har rätt att få dina uppgifter överförda. Det innebär att du
kan uppmana oss att skicka dig - eller någon annan organisation som du har valt
- dina personuppgifter, vilka vi innehar, i ett digitalt format. Du kan skicka din
begäran om att se, rätta, radera eller överföra dina personuppgifter eller om att
du vill ta tillbaka ditt samtycke eller framföra invändningar om behandlingen av
dina personuppgifter till info@ververexport.nl.
För att säkra att begäran verkligen kommer från dig ber vi dig att skicka en
kopia av din legitimation tillsammans med din förfrågan. I denna kopia ber vi dig
att inkludera ditt foto-ID (maskinläsligt, streckkod med siffrorna nederst på
legitimationen), med ID-numret och ditt personnummer överstruket. Det
sistnämnda för att skydda din integritet. Vi svarar så snabbt som möjligt på din
förfrågan, men senast inom fyra veckor.
Skydd av personuppgifter
Verver Export bv tar skyddet av dina personuppgifter på allvar och vidtar de
försiktighetsåtgärder som krävs för att undvika missbruk, förlust, otillåten
åtkomst, oönskad spridning och olovlig ändring av dessa. Om du har intrycket att
uppgifterna inte är väl skyddade eller att det finns tecken på missbruk, var vänlig
och kontakta vår kundtjänst eller info@ververexport.nl.

