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WORP3 vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook
zorgvuldig verwerkt, beveiligd en niet bij derde partijen opgeslagen. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent
bijvoorbeeld dat wij:
•
•
•
•
•
•
•

Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij middels deze privacyverklaring.
Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze
worden verwerkt.
uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar
wettelijk toe verplicht zijn.
wanneer wij gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van
ons persoonsgegevens verwerken.
uw recht respecteren om persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Waarom en welke informatie verzamelen wij
Wij verzamelen uw persoonsgegevens doordat u middels schrijven contact met ons hebt opgenomen, u gebruik maakt van onze diensten of bij
ons een order voor producten of diensten plaatst. Verzameling van gegevens heeft altijd en alleen het doel om een correcte bedrijfsvoering van
WORP3 mogelijk te maken. Hieronder vindt u een overzicht van welke persoonsgegevens wij zouden kunnen verzamelen:
Verzamelen gegevens nadat er contact is opgenomen middels schriftelijk schrijven (e-mail):
•
E-mail adres
•
Persoons- of persoonlijke gegevens die u tijdens uw schrijven zelf aan ons verstrekt.
Verzamelen gegevens bij gebruikmakende van onze diensten/producten:
•
Bedrijfsnaam
•
Adresgegevens
•
Telefoon/faxnummer
•
Voor/achternaam
•
E-mail adres
•
IBAN nummer
•
KvK/BTW nummer
•
Website URL

Delen van persoonsgegevens met derden
WORP3 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met
u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die in opdracht van ons, uw gegevens voor administratieve zaken verwerken,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WORP3
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, nieuwsbrieven of vergelijkbare technieken
Er worden geen gegevens verzameld tijdens het bezoeken van onze website, tevens maakt onze website geen gebruik van cookies. WORP3
stuurt geen nieuwsbrieven uit waarin eventueel persoonsgegevens worden verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen mits dit wettelijke is toegestaan. 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 WORP3.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op
de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@worp3.com. We reageren uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.
WORP3 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens middels de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging en bewaren van persoonsgegevens
WORP3 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens worden ten minste bewaard over een periode zoals deze
wettelijke is vastgelegd voor bedrijven. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact met ons op via info@worp3.com

Wijzigingen in deze privacyverklaring
WORP3 kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Bij wijzigingen zal dit zal op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan
te raden om geregeld op onze website te kijken, of deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte
bent.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 Mei 2018.

