Privacy Policy The Transfer Factory
The Transfer Factory
The Transfer Factory, gevestigd aan de Baarzenstraat 11 a, 5262GD te Vught, geregistreerd bij de
KVK onder nummer 72708670 en met het BTW nr. NL149084924B01, respecteert de privacy van alle
relaties en draagt er zorg voor dat alle verschafte persoonlijke informatie, vertrouwelijk wordt
behandeld.

Gegevensvastlegging
Als u een bestelling wilt plaatsen hebben we uw gegevens nodig om u aan te maken als relatie;
Hiervoor hebben wij het volgende nodig: Uw Bedrijfsnaam ( kvk nummer) , voor en achternaam
contact persoon, emailadres, (Factuuradres) afleveradres, telefoonnummer en betaalgegevens
( iban, btw nummer ).
Wij verzamelen alleen gegevens welke door u aan ons verstrekt zijn om de koopovereenkomst
mogelijk te maken.
Mochten wij in de toekomst uw gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden zoals
emailmarketing/nieuwsbrieven zullen wij hier ten allen tijde eerst toestemming voor vragen.

Bewaartermijn:
In het algemeen bewaren wij u gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor wij
uw gegevens hebben verzameld.
Soms moeten we gegevens echter langer bewaren. Hiervoor hanteren wij dan een bewaartermijn
van 7 jaar. Het gaat hierbij om de volgende gevallen:
-

Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie
Betalingsoverzicht/facturen

Gegevens verstrekking aan derden
The Transfer Factory zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen; wij zullen deze alleen
ter beschikking stellen aan bedrijven welke ons ondersteunen in het verwerken en bezorgen van uw
order.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw
gegevens te respecteren.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig omgaan met
uw gegevens. Uw gegevens zullen ten allen tijde beschermd worden op onze beveiligde servers en
vertrouwelijk worden behandeld.

Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies op onze website.
De enige gegevens die wij verkrijgen via de website zijn de gegevens die u zelf invult op ons contact
formulier.

Uw rechten omtrent uw gegevens:
Wij willen u nog wijzen op uw recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de
persoonsgegevens welke wij ontvangen hebben. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens
door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan andere partijen.
U kunt hiervoor contact met ons opnemen via: 073-3030886 of via info@thetransferfactory.nl
U kunt uw vraag en/of verzoek ook per post sturen via:
The Transfer Factory
Baarzenstraat 11a
5262 GD Vught
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hiervoor
direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Het wijzigen of bijwerken van onze privacyverklaring
Het kan voorkomen dat wij onze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij vinden dat de
privacyverklaring nóg duidelijker kan, wanneer er een spelfout in staat of indien onze diensten of
werkwijzen wijzigen. De laatste versie van onze privacyverklaring kunt u altijd op onze website
inzien.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 oktober 2018.

