Privacyverklaring Van der Wal
Wij van logistiek dienstverlener Van der Wal (hierna: Van der Wal), gevestigd aan Nijverheidsweg
33, 3534 AM te Utrecht, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij respecteren de privacy van al onze stakeholders, of dat nou gebruikers van de website,
klanten, leveranciers of medewerkers zijn. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie
die wij krijgen vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Hiermee laten wij u weten welke gegevens wij
verzamelen en waarom wij deze gegevens verzamelen als u onze website gebruikt of wanneer u
persoonsgegevens aan ons verstrekt omdat u een offerte aanvraagt of van een van onze diensten
gebruik maakt. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Welke persoonsgegevens kunnen wij van u verwerken?
Wij kunnen, onder andere, de volgende persoonsgegevens van u verwerken:


Voor- en achternaam



Adresgegevens



Telefoonnummer



E-mailadres



IP-adres



Locatiegegevens

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

Van der Wal verwerkt uw persoonsgegevens voor meerdere doeleinden. Zo verwerken wij uw
persoonsgegevens om aan uw offerteaanvraag te kunnen voldoen of een met u afgesloten
overeenkomst te kunnen uitvoeren. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens voor
marketingdoeleinden en om u te informeren over de wijzigingen van onze producten en diensten.

Van der Wal verwerkt uw persoonsgegevens slechts indien een van de volgende – wettelijke –
grondslagen aanwezig is:


U hebt toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens;



De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;



De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;



De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen;



De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen
belang of uitvoering van openbaar gezag;



De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde
belangen.

Verstrekking aan derden?
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden
mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te
verlenen of wanneer de wet dat vereist.
Verstrekken wij persoonsgegevens aan locaties buiten de EU?
Van der Wal vervoert ook buiten de EU voor, met en ten behoeve van al dan niet aan haar
gelieerde ondernemingen. Om te waarborgen dat uw persoonsgegevens beschermd zijn, maakt zij
met deze partijen afspraken zoals door de Europese Commissie is voorgeschreven. Zo geniet u
dezelfde bescherming als binnen de EU.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Van der Wal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Van der Wal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vanderwal.company.

Welke rechten hebt u?
U hebt recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Wal. Ten slotte hebt u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens waarover wij van uw beschikken in een computerbestand naar u of een derde te
sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
persoonsgegevens sturen naar info@vanderwal.company. Wij reageren zo snel mogelijk, maar
binnen zes weken, op uw verzoek. Van der Wal wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
-/-

