Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 25 mei 2018

Persoonsgegevens die wij verwerken
Handelsonderneming Votex Nijmegen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u producten
van ons afneemt en/of een aanvraag bij ons heeft gedaan.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:






Naam van bedrijf/ instelling/ stichting/ organisatie of vereniging
Naam van contactpersoon
NAW - gegevens van bedrijf/ instelling/ stichting/ organisatie of vereniging
Telefoonnummer
E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw
persoonsgegevens verwerken








U offertes of prijsopgave te sturen
U te kunnen bellen of mailen indien dit voor lopende orders/ order aanvragen/ levertijden/
prijswijzigingen e.t.c. nodig is
U facturen te verzenden
Te informeren over bereikbaarheid en gewijzigde openingstijden
Uw bestelhistorie om na te kijken welke artikelen/ maten/ kleuren wij eerder geleverd hebben
Waar en op welke manier de kleding van logo’s worden voorzien.
Indien u het ons heeft gevraagd, bewaren wij de naam van de drager van de geleverde kleding en
schoenen met de geleverde maten, voor eventuele na-bestellingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Handelsonderneming Votex Nijmegen deelt uw gegevens niet met derden, echter mocht dit noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, zullen wij dit alleen doen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Handelsonderneming Votex Nijmegen maakt zelf geen gebruik van cookies, het is echter mogelijk dat u bij
het bezoek aan onze website door de browser wel de cookie melding heeft gekregen, dit is een technische
functionaliteit om de website goed te laten werken, handelsonderneming Votex Nijmegen doet hier niets
mee.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door handelsonderneming Votex
Nijmegen.
U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking sturen naar
votex@votexnijmegen.nl

Contactgegevens
Handelsonderneming Votex Nijmegen
Hogelandseweg 44
6545 AC Nijmegen
E.
votex@votexnijmegen.nl
T.
024-3773905

