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COOKIE- EN PRIVACY POLICY
Inleiding
Bedankt voor uw interesse in onze cookie- en privacy policy. Flexshred datavernietiging is
gespecialiseerd in het vernietiging van data.
U leest in onderstaande hoofdstukken hoe wij omgaan met uw betreffende informatie,
hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden deze
gegevens worden gebruikt. Wij vragen u dan ook alle hoofdstukken goed door te nemen
en indien bij vragen met ons contact op te nemen.

Contact
Heeft u vragen over dit document of over de verwerking van de gegevens, dan kunt u via
info@flexshred.com contact met ons opnemen. Indien u ook een verzoek wil indienen
voor inzage, wijzigen of verwijdering van uw gegevens kunt u bovenstaande mail adres
gebruiken en wij zullen binnen 48 uur reageren.

Bij ons is het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht
Flexshred verplicht u niet uw persoonsgegevens bij ons bekend te maken. Echter om
gebruik te maken van onze offerte procedure is de invoer van uw persoonsgegevens
noodzakelijk.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw device naar keuze. De
cookies geplaatst door Flexshred kan geen bestanden beschadigen die op uw device
aanwezig zijn. Flexshred gebruikt deze cookies voor de functionaliteiten van de website
en ten behoeve van analyserende doeleinden.
Aan de hand van cookies kunt u op onze website herkend worden als u deze bezoekt. De
gegevens die wij kunnen inzien zijn voor statistische doeleinden. Onder meer om te
kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze
website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht. Deze
gegevens zijn geanonimiseerd.
Deze gegevens worden opgeslagen in Google analytics voor een duur van 14 maanden. Na
verloop van deze periode zullen de gegevens worden verwijderd.
De ontvangen gegevens zullen niet met derde worden gedeeld en bevat geen namen.
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Indien u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat
bepaalde functies op onze website niet meer werken of dat u van bepaalde diensten geen
gebruik kunt maken. Daarnaast keert de melding terug over onze cookies aangezien onze
website niet instaat is op te slaan of u akkoord bent gegaan met onze cookies.

Gegevens
Bij het aanbieden van diensten en producten kunnen wij om (persoons)gegevens vragen
en verwerken. Deze gegevens zijn ten behoeven van de uitvoer van de diensten of
levering van de producten.
Op dit moment zijn er grofweg drie manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen)
verzamelen:

-

-

-

Offerte procedure : Bij de offerte procedure worden de persoonsgegevens
verwerkt, die door u zelf aan ons wordt verstrekt; zoals naam, adres,
postcode, plaats, mail en telefoonnummer en eventuele overige in de
opmerkingsveld.
Contact : Indien u met ons contact opneemt verstrekt u zelf mogelijke
persoonsgegevens. De basis benodigde gegevens zijn; naam, mail en
telefoonnummer.
Uitvoer datavernietiging of levering producten : Tijdens de uitvoer van onze
diensten of levering van producten zijn een aantal gegevens nodig
waaronder; locatie, naam, mail en telefoonnummer en mogelijke overige
gegevens die overeen zijn gekomen met de desbetreffende persoon.

Doeleinden verwerking
Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zijn voor de volgende doeleinden
bedoelt.
- Voor de totstandkoming en uitvoering van een gesloten overeenkomst;
- Voor het contact maken met u ten behoeve van de informatie over onze diensten en
producten die wij leveren;
- Facturatie en administratieve handelingen;
- Als het gaat om betaling van onze diensten of producten;
- U op de hoogte stellen van wijzigingen van deze overeenkomst of andere
overeenkomsten;
- Uitvoering van de dienstverlening;
- Levering van onze producten;
Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor de dezelfde doeleinden worden verwerkt.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw (persoons)gegevens in beginsel zolang het nodig is voor bovenstaande
doeleinden en om aan wettelijke (bewaar)verplichtingen te voldoen.
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Beveiliging
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Flexshred handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij het verwerken van uw
gegevens om ongeoorloofde toegang en openbaring te voorkomen. U kunt hierbij denken
aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals toegangscontrole, beperkte
groep van medewerkers met toegang tot u gegevens en encryptie van gegevens).

Recht van inzage, wijziging en verwijdering van
persoonsgegevens
Flexshred staat voor transparantie richting zijn klanten en geïnteresseerden over de
manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Met deze cookie- en privacy policy
proberen wij aan u duidelijkheid en transparantie te bieden. Indien u desondanks nog
vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.
Wilt u de gegevens die betrekking op uw hebben inzien, wijzigen of verwijderen dan kunt
u per mail contact opnemen via info@flexshred.com , Indien u kiest voor verwijdering van
uw gegevens zijn wij wel genoodzaakt mogelijke enkele gegevens te bewaren om aan
wettelijke eisen te kunnen voldoen, maar dit zal in overleg met u plaatsvinden.
Na ontvangst van uw mail zullen wij zo spoedig mogelijk reageren en uw verzoek
inwilligen.

Kinderen onder 16 jaar
Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming te geven op onze cookie- en
privacy policy

Wijzigen van het cookie- en privacy policy
Onze cookie- en privacy policy kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom
regelmatig om te zien of er veranderingen in dit document zijn toegepast. Indien wij
wezenlijke wijzigingen doorvoeren zullen wij zorgdragen voor een opvallende
kennisgeving. Dit zal zeer waarschijnlijk per e-mail plaatsvinden indien mogelijk.
Deze cookie- en privacy policy is het laatst gewijzigd op 18 april 2018.
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