Midwoud 25 mei 2018
PRIVACY STATEMENT STER NEON
Ster Neon, gevestigd Broerdijk 16, 1679 GK Midwoud, is zich ervan bewust dat u, als prospect, klant of partner, er
vanuit gaat dat wij door u verstrekte gegevens op verantwoorde en zorgvuldige wijze verwerken en daarom
hanteren wij een strikt privacybeleid.
Ons privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van onze prospects, klanten en partners.
Verzamelde gegevens:
Wanneer u zich meldt bij Ster Neon voor een van onze diensten, offertes, informatie of om andere redenen, op
welke wijze dan ook, gebeurt dit op vrijwillige basis en geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw
persoonsgegevens, in lijn met ons privacybeleid, te verwerken.
Welke gegevens worden er verwerkt en voor welk doel?
Wij verzamelen de volgende gegevens van u:
- naam, contactpersoon, adres/postadres, postcode en woonplaats, telefoon en e-mailadres.
- overige persoonskenmerken welke nodig zijn voor interne bedrijfsvoering
Wij verzamelen uw gegevens voor het offreren van onze producten en diensten, het verwerken van orders en het
factureren hiervan, voor bezorging /plaatsing van orders en voor onze interne administratie.
In bepaalde gevallen kunnen gegevens worden gedeeld met door Ster Neon zorgvuldig geselecteerde derden,
zogenaamde verwerkers. Met deze verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst.
Cookies of vergelijkbare technieken
Ster Neon maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.
Hoe worden uw gegevens bewaard en voor hoe lang?
Uw persoonsgegevens worden door Ster Neon op een beveiligde interne server opgeslagen of die van een derde
partij en zullen deze gegevens altijd vertrouwelijk verwerken.
Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw connectie tot maximaal een jaar na afloop van deze
connectie, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn.
Inzagerecht, wijziging, verwijdering of klachten
U kunt een verzoek indienen aan Ster Neon om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te
verwijderen. Ster Neon zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover
informeren.
Indien u bezwaar wilt maken tegen (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of een klacht heeft over de wijze
waarop Ster Neon uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u schriftelijk contact opnemen
met Ster Neon , Broerdijk 16, 1679 GK Midwoud of via e-mail info@sterneon.nl.
Ook als u verdere vragen heeft over ons privacybeleid kunt u schriftelijk contact opnemen.
Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen via onze website www.sterneon.nl bekend
worden gemaakt. Wij raden u aan om regelmatig ons privacy statement te bekijken.

