Privacyverklaring, 8 mei 2020.
Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid
om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u
onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring
verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de diensten van De Wit Transport B.V.. Door gebruik te
maken van deze website geeft u aan het Privacybeleid te accepteren.
De Wit Transport B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u uw gegevens achter laat via onze website voor:




Een terugbelverzoek
Een offerte aanvraag
Een contact verzoek

vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst,
terugbelverzoek of offerte, uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde
servers van De Wit Transport B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van De Wit Transport B.V. of die van een
derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover
wij beschikken.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie, maar er wordt
geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, in de cookie opgeslagen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in ons Privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Derden
Persoonlijke informatie wordt niet met derden gedeeld. Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw
persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.
Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden
verstrekken voor commerciële of goede doelen. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld
worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken te beperken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Wit Transport B.V. en heeft
u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, 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 uw persoonsgegevens
sturen naar info@dewittransport.nl zodat wij met u in contact kunnen komen. Wij reageren zo snel
mogelijk op uw verzoek

Incidenten met persoonsgegevens
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte
indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de
verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben
ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen
aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of
gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u deze
Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier
waarop wij uw gegevens beschermen

Vragen en feedback
Indien u na het lezen vragen heeft over deze Privacyverklaring of over ons Privacybeleid, kunt u contact
met ons opnemen via telefoonnummer of via e-mail.

De Wit Transport B.V., Oegstgeest, mei 2020.
Haarlemmerstraatweg 52
2343 LB Oegstgeest
info@dewittransport.nl

