Fortrolighedspolitik Verver Export - GDPR
Verver Export bv med hovedsæde på adressen Hasselaarsweg 30 1704 DX
Heerhugowaard i Nederlandene er ansvarlig for behandlingen af persondata,
sådan som det er angivet i denne fortrolighedserklæring.
Kontakt :
Verver Export bv
Hasselaarsweg 30
1704 DX Heerhugowaard
T. +31 72 505 1481
I. http://www.ververexport.nl
Christian Winkel er ansvarlig for databeskyttelse hos Verver Export bv. Du kan
kontakte ham via chris.winkel@ververexport.nl
Persondata, som vi behandler
Verver Export bv behandler dine persondata, fordi du bruger vores services
og/eller du selv har oplyst dem til os.
Liste over persondata
 Efternavn og fornavn
 Civilstand
 Adresse
 Telefonnummer
 E-mail-adresse
Alle persondata, du aktivt har overført til os, fx ved at åbne en konto på denne
hjemmeside, i din korrespondance eller pr. telefon.




Data, som omhandler dine aktiviteter på vores hjemmeside
Internet-browser og apparattype
Bankkontonummer

Særlige og/eller følsomme persondata, som vi behandler
Vores hjemmeside og/eller services har ikke til formål at indsamle data på
besøgende på vores website, der er under 16 år, medmindre de har fået
samtykke fra deres forældre eller værge. Dog kan vi ikke kontrollere, hvorvidt en
besøgende er over 16 år. Vi anbefaler derfor forældre, at de holder øje med
deres børns aktiviteter online, så de undgår, at deres børns data bliver indsamlet
uden forældresamtykke. Hvis du er overbevist om, at vi har indsamlet
persondata om en mindreårig uden tilladelse, kan du kontakte os via
info@ververexport.nl, og vi sletter derpå disse oplysninger.

Formål med opbevaring af persondata
Verver Export bv behandler persondata med flg. formål for øje:
 Behandling af dine betalinger
 Udsendelse af vores nyhedsbrev og/eller reklamefoldere
 For at kunne ringe eller sende en e-mail til dig ved behov, så vi kan
levere vores serviceydelser
 For at kunne oplyse dig om ændringer i vores services eller produkter
 For at kunne levere vores varer og services
Automatiseret beslutningsproces
Verver Export bv træffer ikke beslutninger baseret på automatisk behandling af
anliggender, der kan have (væsentlige) konsekvenser for personer. Det drejer
sig hér om beslutninger truffet af IT-programmer eller IT-systemer uden, at
nogen person (fx en medarbejder hos Verver Export bv) griber ind. Verver
Export bv bruger flg. IT-programmer eller IT-systemer:
Hvor længe opbevarer vi persondata
Verver Export bv opbevarer kun dine persondata i den tid, der er strengt
nødvendigt til opfyldelse af de formål, som dine data indsamles til. Vi har en
opbevaringstid på syv år.
Deling af persondata med tredjeparter
Verver Export bv videregiver udelukkende data til tredjeparter, og kun hvis det
er nødvendigt til opfyldelse af vores kontrakt med dig eller for at leve op til
juridiske krav.
Cookies eller lign. teknikker, som vi bruger
Verver Export bv bruger kun tekniske eller funktionelle cookies Og analytiske
cookies, som ikke medfører noget overgreb på din fortrolighed/dit privatliv. En
cookie er en lille tekstfil, som efter dit første besøg på hjemmesiden, bliver
opbevaret på din computer, tablet eller mobilapparat. De cookies, som vi bruger
er uundværlige til den tekniske funktion af hjemmesiden og din brugerkomfort.
De gør det muligt for hjemmesiden at fungere effektivt og gemmer fx dine
foretrukne parametre. Vi kan dermed også optimere vores hjemmeside. Du kan
framelde cookies i dine browserindstillinger, så den ikke gemmer flere cookies.
Derudover kan du også slette de oplysninger, som tidligere er blevet gemt via
din browsers indstillinger.
Cookie: Google Analytics
Funckion: analytiske cookies måler besøgshyppigheden på hjemmesiden
Opbevaringstid: 2 år

Se, ændre eller slette data
Du har ret til at kunne se, rette eller slette dine persondata. Desuden har du ret
til at slette din autorisation, eller klage over den måde, som Verver Export bv
behandler dine data på, og du har ret til at få dine data overført. Det betyder, at
du kan anmode os om at sende dig - eller en anden organisation efter dit ønske dine persondata, som vi er i besiddelse af, i en IT-fil. Du kan sende din
anmodning om at se, rette, slette eller overførsel af dine persondata eller om
annullering af dit samtykke eller klage mht. behandlingen af dine persondata til
info@ververexport.nl
For at sikre at anmodningen vitterligt er fra dig, vil vi bede dig om at sende en
kopi af dit ID sammen med din forespørgsel. I denne kopi bedes du inkludere dit
billede-ID (maskinlæseligt, stregkode med numre nederst i pas), pasnummer og
dit CPR.nr. mørklagt. Dette er som beskyttelse af dit privatliv. Vi svarer hurtigst
muligt på din forespørgsel seneste inden for fire uger.
Beskyttelse af persondata
Verver Export bv tager sikkerheden af dine persondata alvorligt og bruger de
nødvendige forholdsregler for at undgå misbrug, tab, ikke-autoriseret adgang,
uønsket udbredelse og ulovlig ændring af disse. Hvis du har indtryk af, at data
ikke er godt beskyttet eller der er tegn på misbrug, så tag kontakt til vores
kundeservice eller via info@ververexport.nl

