PRIVACY VERKLARING AMBUTAX VEGHEL B.V.

Privacy en veiligheid
Als je een rit opdracht plaatst hebben we natuurlijk een aantal gegevens nodig. Waarom vragen wij
deze gegevens en wat doen wij ermee?
Dit leggen wij graag uit. Als je na het lezen hiervan nog met vragen zit kan je altijd contact met ons
opnemen via de planning of administratie.
Veiligheid
Alle persoonlijk gegevens die je bij ons achterlaat, je naam, e-mail adres, adres(sen) betaalgegevens
en telefoonnummer beveiligen wij. Dit delen wij alleen met derden als dit echt noodzakelijk is,
bijvoorbeeld ter uitvoering van de rit door andere bedrijven waarmee we een overeenkomst hebben
of samenwerken. Er worden geen fysieke kopieën gemaakt, Je gegevens worden alleen beheerd in
systemen en software, op apparaten die jouw gegevens openen zijn deze verzegeld met een
wachtwoord. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd met een SSL certificaat. Je
herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
Opslag periode
Jouw gegevens worden voor bewaart voor een korte of langere termijn, maar nooit langer dan nodig
is voor het uitvoeren van de activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling jouw
gegevens langer moeten bewaren.
Jouw rechten
Recht op inzage; Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Ambutax
Veghel B.V. vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch
contact op te nemen met Ambutax Veghel B.V.
Recht op rectificatie; Indien jouw gegevens niet kloppen, of zijn ze veranderd, heb je het recht om dit
te laten rectificeren door Ambutax Veghel B.V.
Recht op wissen van gegevens; wil je niet langer dat jouw gegevens bij Ambutax Veghel B.V.
vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
Recht op het indienen van een klacht; Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit
Persoonsgegevens, als je vindt dat Ambutax Veghel B.V. niet op de juiste manier omgaat met jouw
gegevens.

Opgemaakt te Veghel, 22 Mei 2018.
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