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WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u direct of indirect identificeerbaar bent.
PB Services verwerkt alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor haar bedrijfsprocessen, dit betreft de volgende gegevens;
naam + achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens , kvk-nr, btw-nr en bankrekeningnr.
VERWERKING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
PB Services verwerkt uw persoonsgegevens voor het maken en versturen van offertes, orderprocessen (orderbevestigingen,
updates, pakbonnen, facturen), informeren over ontwikkelingen/wijzigingen van producten of het assortiment en het versturen van
persoonlijke aanbiedingen. Als het om commerciële mailings gaat vraagt PB Services u hiervoor expliciet toestemming.
Alle werkzame personen binnen PB Services gaan zorgvuldig om met uw gegevens en zijn op de hoogte van deze privacyverklaring.
BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
PB Services gaat zorgvuldig om met alle opgeslagen gegevens, waaronder persoonsgegevens.
Alle gegevens worden lokaal opgeslagen bij PB Services en wij nemen passende technische maatregelen (zoals up-to-date
beveiligingssoftware) om deze gegevens te beschermen. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor
eerder genoemde toepassingen.
VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
PB Services verstrekt uw gegevens nooit aan derden voor marketing- en reclamedoeleinden.
Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden gebeurd alleen indien het van belang is voor ons order- en/of
betalingsproces of wanneer het noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Hierbij kunt u denken aan het
doorgeven van een afleveradres aan een toeleverancier/transporteur of het doorgeven van gegevens aan een incassobureau bij
een uitblijvende betaling. Wij verstrekken niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk, vragen de derden partijen zorgvuldig om te
gaan met deze gegevens én niet langer te bewaren dan noodzakelijk is.
PERSOONSGEGEVENS VIA WEBSITE
Tijdens het bezoeken van onze website (www.pbservices.nl) sturen wij cookies naar uw webbrowser om de gebruiksvriendelijkheid
te verhogen. In deze cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Tevens maken wij gebruik van Google Analytics, een
webanalysedienst waarmee wij het bezoekersgedrag op onze website kunnen analyseren en daarmee onze website kunnen
verbeteren. De vergaarde data door deze dienst, waaronder een IP adres, wordt doorgaans verzonden naar en opgeslagen op de
servers van Google in de USA. D.m.v. de optie IP anonimisering wordt uw IP-adres ingekort binnen de EU-lidstaten of andere landen
die dit akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het
volledige adres pas in de USA afgekort. Door het afkorten van het IP-adres bent u niet direct als persoon te herleiden.
Tijdens een bezoek aan onze website kunt u het opslaan van deze cookies uitschakelen of u kunt het opslaan van cookies in het
algemeen uitschakelen in uw webbrowser. Verder wijzen wij u erop dat u d.m.v. de volgende plug-in kan voorkomen dat Google uw
data kan verwerken en opslaan : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
INFORMATIE PERSOONSGEGEVENS
U hebt als persoon recht om de door PB Services opgeslagen persoonsgegevens op te vragen en te laten corrigeren of verwijderen.
Stuur hiervoor een schriftelijk verzoek aan PB Services per post, mail of fax naar (zie onderstaande contactgegevens). Wij zullen u
verzoek binnen de wettelijk gestelde termijn van 30 dagen behandelen. Belangrijk: wij verstrekken alleen de persoonsgegevens van
de aanvrager aan de aanvrager. U kunt niet voor andere personen als alleen uzelf deze gegevens opvragen.
Per post:

PB Services
Celsiusweg 24 J
6662 PX Elst (Gld)
Nederland

Per e-mail:

administratie@pbservices.nl

Per fax:

084 – 743 53 54

Heeft u nog vragen over ons privacy beleid dan kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen.
Een actuele versie van ons privacy beleid kunt u ten alle tijden vinden op www.pbservices.nl/privacybeleid of opvragen via
bovenstaande contactgegevens (post, mail of fax).

