PRIVACY STATEMENT TEN BEHOEVE VAN DE KLANTEN en LEVERANCIERS VAN
SIESLING B.V.
Siesling B.V. (verder: Siesling) vindt uw privacy belangrijk en wij informeren u hierbij
graag over de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, het waarom daarvan en hoe
wij ermee omgaan.
Siesling verwerkt uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met het bepaalde in de
(Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming ((U)AVG)
1.

Uw privacy
Wij verwerken persoonsgegevens van u ingeval u een offerte bij ons opvraagt,
gebruik maakt van onze diensten, diensten of goederen aan ons levert en/of onze
website bezoekt.
Hieronder treft u de informatie aan omtrent hoe we omgaan met uw gegevens die
wij verwerken als gevolg van onze relatie met u als (potentiële) klant c.q.
dienstverlener/leverancier. Informatie omtrent hoe we omgaan met gegevens die wij
verwerken als gevolg van uw bezoek aan onze website treft u aan op onze website:
www.siesling.nl

2.

Verwerkte persoonsgegevens
Siesling verwerkt enkel een of meer van de volgende persoonsgegevens van u:
a)
uw naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde
gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer;
b)
een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
c)
gegevens met het oog op het uitbrengen van offertes, het doen van leveringen en
bestellingen of het verlenen van diensten;
d)
gegevens met het oog op het opvragen van een offerte, te bestellen en afnemen
van diensten of goederen;
e)
gegevens met betrekking tot de leverings- c.q. bestelhistorie;
f)
gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en
uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
g)
gegevens voor het onderhouden van contacten met onze afnemers en
leveranciers;
h)
andere dan de hiervoor bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist
ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere
wet;
i)
gegevens betreffende iemands gezondheid als bedoeld in artikel 9 AVG
verwerken wij alleen als dat noodzakelijk is met het oog op het uitvoeren van
een dienstverleningsovereenkomst en dan alleen met uw uitdrukkelijke
toestemming of een andere geldige grondslag.

3.

Doel gegevensverwerking
Siesling verwerkt uw persoonsgegevens in het bijzonder voor de volgende doeleinden:
het zo goed mogelijk uitvoeren van onze overeenkomst met u en daarover met u
contact te hebben;
het desgevraagd verstrekken van informatie over onze goederen en diensten;
het aanbieden van aanverwante producten en diensten;
het voeren van een goede bedrijfsvoering inclusief een deugdelijke administratie;
het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen
van die vorderingen alsmede andere activiteiten van intern beheer;
het verzorgen van het transport van te leveren goederen en diensten naar de
betrokkenen;
het onderhouden van contact met onze klanten en leveranciers;
het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
de uitvoering of de toepassing van wet- en regelgeving.
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4.

Grondslagen verwerking
De voornoemde verwerkingen van persoonsgegevens door Siesling zijn gebaseerd op een
of meer van de volgende grondslagen: 1) noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst, 2) in verband met een gerechtvaardigd belang van Siesling, 3) een
gegeven toestemming en 4) in verband met een wettelijke plicht.

5.

Bewaartermijnen
Siesling zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel
van de betreffende verwerking.
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de laatste transactie is
afgehandeld, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een
wettelijke bewaarplicht of Siesling anderszins een gerechtvaardigd belang heeft om
bepaalde gegevens langer te bewaren.

6.

Beveiliging
Siesling heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
Siesling heeft onder meer de volgende interne technische en organisatorische
maatregelen getroffen:
a. Toegangsbeperking tot uw gegevens
b. Gecertificeerd beveiligde toegang tot onze digitale systemen
Als u desondanks het vermoeden heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of
als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op
via info@siesling.nl.

7.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden
verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Als wij gebruik maken van de diensten van een derde die kwalificeert als een
verwerker in de zin van de AVG die in onze opdracht uw gegevens verwerkt, sluiten
wij een verwerkersovereenkomst met de betreffende derde om een gelijkwaardig
niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen. Siesling blijft dan de verwerkingsverantwoordelijke. Siesling maakt
gebruik van de volgende verwerkers:
Rovecom voor e-mailvoorziening
VisualMedia B.V. en websitehosting,
Google Analytics voor webstatistieken,

8.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben
opgeslagen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door een
gespecificeerd verzoek naar info@siesling.nl te sturen. Om uw identiteit te kunnen
verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter
bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie het BSN-nummer, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan), het documentnummer
en uw pasfoto onleesbaar te maken. Siesling zal zo snel mogelijk, maar in ieder
geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Wanneer u wilt dat Siesling de door uzelf aan ons verstrekte persoonsgegevens
overdraagt aan een andere partij dan kunt u een verzoek daartoe doen bij Siesling
via het bovengenoemde e-mailadres, en onder dezelfde identificatie-voorwaarden
als hierboven.

9.

Klachtrecht
Indien u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens
omgaan, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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10.

Wijzigingen privacy statement
Siesling behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy
Statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te
raadplegen op www.siesling.nl, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy
statement kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:
Contactgegevens:
Siesling B.V.
Burg. J.G. Legroweg 66
9761 TD Eelde
Tel: 0503090850
e-mail: info@siesling.nl
KvK-nr.: 04057475

Laatste wijziging: 31 juli 2018 (versie 1.0)
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