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Privacyverklaring AST Holland BV
bedrijfssysteem
Vanuit de klant – leveranciersrelatie gebruiken wij soms persoonlijke gegevens om zakelijke informatie te
verstrekken of documenten te overleggen.
Deze gegevens staan in ons bedrijfssysteem en worden opgeslagen op onze beveiligde servers.
fittesten
Voor het uitvoeren van de fittesten worden de persoonlijke gegevens apart opgeslagen. Deze gegevens zijn
noodzakelijk voor het vervaardigen van eenduidige persoonsgerelateerde certificaten. Het betreft hier uw naam,
geboortedatum en de eerste 6 cijfers van uw BSN. Bewaartermijn van de fittestgegevens is 5 jaar.
E-mailverkeer, nieuwsbrieven
Ons e-mailverkeer is gebaseerd op het feit dat u als klant zelf via de mail communiceert of voor communicatie uw
e-mailadres heeft opgegeven.
Inhoud en adressering van ons e-mailverkeer is dan ook enkel en alleen gebaseerd op de (bestaande) klantleveranciersrelatie.
Voor het uitschrijven voor onze nieuwsbrief is elke nieuwsbrief voorzien van een “knop” voor onmiddellijke
uitschrijving.
verwerken gegevens
Al deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt door personen die daar vanuit hun functie
toegang toe moeten hebben.
De gegevens worden niet zonder uw toestemming verkocht aan derden.
Met bedrijven, die in samenspraak met ons toegang tot uw gegevens hebben, wordt een zogenaamde
verwerkersovereenkomst gesloten die, op eenzelfde wijze als binnen AST Holland BV, de veiligheid en
vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgt.
veiligheid
De opgeslagen gegevens zijn niet vrij toegankelijk. Voor toegang is altijd een wachtwoord noodzakelijk. Alleen
personen die vanuit hun functie toegang moeten hebben tot de gegevens, hebben kennis van dit bovenbedoelde
wachtwoord.
Voor vragen over de veiligheid kunt u mailen naar info@ast.nl.
wijzigingen
De laatste uitgave van deze privacyverklaring is altijd terug te vinden op onze website.
akkoord
Door onze klant-leveranciersrelatie gaat u akkoord met onze privacyverklaring.
Uitgifte 21-09-2018
Op al onze prijsopgaven, transacties en leveringen zijn onze algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden van toepassing,
welke zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam
Deze voorwaarden zijn terug te vinden op onze website.

