Versie 1.1 – Privacyverklaring

Privacyverklaring
Delta-L zet zich volledig in om persoonsgegevens en in het bijzonder privacygevoelige gegevens te
beschermen. Delta-L ziet erop toe dat dit plaatsvindt conform alle relevante wet- en regelgeving zoals
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).
Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect in relatie kunnen worden gebracht met de
persoon (bijv. contactinformatie, BSN nummer, identificatiedocumenten en IP adres).
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De contactinformatie van (potentiële) klanten wordt verwerkt. Het betreft een e-mailadres, een
(mobiel) telefoonnummer en mogelijk een afleveradres voor levering van onze producten. Delta-L
werkt vrijwel alleen met bedrijven.
Waarom verwerkt Delta-L persoonsgegevens?
Delta-L verwerkt contactinformatie van (potentiële) klanten om haar dienstverlening mogelijk te
maken. Het verwerken van persoonsgegevens door Delta-L wordt op de volgende rechtsgrondslagen
gebaseerd: voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Delta-L en klant, op basis van een
gerechtvaardigd belang van Delta-L en om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Delta-L
rust.
Waar worden persoonsgegevens bewaard en wie heeft toegang?
Delta-L zorgt ervoor dat relevante maatregelen worden genomen om ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te voorkomen. Het is mogelijk dat Delta-L derde partijen inhuurt om uitvoering te
geven aan haar dienstverlening. Deze partijen kunnen toegang hebben tot persoonsgegevens (zoals
een mobiel telefoonnummer voor de levering), maar enkel in die gevallen dat deze derde partijen
voldoen aan dezelfde juridische- en veiligheidsvoorschriften die ook van toepassing zijn op Delta-L.
Persoonsgegevens worden bewaard conform EU-grondslagen zoals opgenomen in de AVG.
Bewaartermijnen
Delta-L bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken daarvan. De uiterlijke
bewaartermijn hangt af van het doeleind waarvoor Delta-L persoonsgegevens verwerkt. Gegevens
worden bewaard zolang u een overeenkomst heeft met Delta-L of als benodigd in verband met fiscaal
juridische verplichtingen (gemiddeld 5 – 7 jaar) na afloop van de overeenkomst. Gegevens worden
verwijderd en anders geanonimiseerd uiterlijk na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.
Welke rechten heeft u?
Hieronder staan rechten vermeld in relatie tot het verwerken van persoonsgegevens door Delta-L.
Recht tot inzage in uw persoonsgegevens die door Delta-L worden verwerkt.
Recht om uw incorrecte, inaccurate of incomplete persoonsgegevens te laten corrigeren.
Recht om in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens te laten wissen (indien niet langer benodigd of in
het geval dat deze gegevens niet conform geldende wet- en regelgeving wordt verwerkt).
Recht om bezwaar te maken dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor marketing doeleinden.
Recht om in bepaalde gevallen het verwerken van uw persoonsgegevens te laten beperken.
U kunt uw verzoek schriftelijk kenbaar maken door een email te sturen naar info@delta-l.nl.
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