Fenka bv voelt zich verantwoordelijk om uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te
bewaken. Daarom hebben we dat in een privacy verklaring vastgelegd om u te informeren over de
manier waarop we uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Fenka bv kan de privacy
verklaring altijd aanpassen.

PRIVACY VERKLARING

Fenka bv, gevestigd aan de Australieweg 2, 9407 TE te Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Fenka bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken :
-

Bedrijfsnaam
Voor -en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fenka bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen :
-

Verzenden van onze reclame en nieuwsbrief, administratie.
U te kunnen bellen en e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren.
U te informeren over wijzigingen van onze dienst en producten.
Om producten en diensten bij u af te leveren.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Fenka bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Fenka bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om u w persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzake, correctie of verwijdering persoonsgegevens sturen naar info@fenka.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fenka bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact met ons op.

