Privacy verklaring RR Holland B.V.
Uw veiligheid staat voorop
RR Holland B.V. gaat met grote zorg om met uw persoonsgegevens. Wij vinden het van groot belang
dat deze gegevens goed afgeschermd worden en niet voor de verkeerde doeleinden kunnen worden
gebruikt. Dankzij de AVG wetgeving (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) komt hier nu extra
toezicht op en zijn er meer rechten voor u als persoon en meer plichten voor ons als bedrijf.
Hoe RR Holland B.V. hier mee omgaat, kunt u lezen in deze privacy verklaring.
RR Holland B.V. is continu bezig met het optimaliseren van onze systemen en
gegevensverwerkingsactiviteiten. Waar mogelijk updaten wij onze beveiliging of zetten nieuwe
maatregelen in. Ook partners waar wij mee samenwerken dienen te werken volgens onze standaard.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
RR Holland B.V. streeft ernaar om zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken, enkel het
noodzakelijke. Om zaken te kunnen doen met onze relaties, verwerken wij de volgende gegevens;
naam, geslacht, functie, telefoonnummer en e-mail adres.
Deze gegevens worden op basis van de grondslag “Overeenkomst” verzameld. Wij hebben ten
minste deze persoonsgegevens nodig voor een vlotte afhandeling.
Eerder genoemde gegevens worden gebruikt voor:
-

Het in staat zijn op een gemakkelijke manier contact te leggen met onze relaties.
Het kunnen opstellen van offertes en deze versturen naar de juiste persoon of het kunnen
ontvangen van offertes en documenten van leveranciers.
Het kunnen leveren of ontvangen van de bestelde goederen.
Het kunnen factureren aan de desbetreffende relatie of facturen verwerken van leveranciers.
Interne procesverbeteringen, onderzoeken en ontwikkelingen binnen ons bedrijf.

Enkele gegevens worden op basis van de grondslag “Toestemming” verwerkt, namelijk het IP-adres
en zoekgedrag op de website. Als u onze website bezoekt wordt u gevraagd akkoord te gaan met de
cookies. Deze cookies verzamelen uw gegevens wanneer u door de website navigeert.
Eerder genoemde gegevens worden gebruikt voor:
-

Het optimaliseren van de website
Het analyseren van de bezoekers van de website
Het analyseren van het zoekgedrag van de bezoekers van de website
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Cookies
De RR Holland B.V. website verzameld cookies (Google Analytics/ Sociale media) wanneer u de
website bezoekt. Dankzij deze gegevens kunnen wij de website analyseren en optimaliseren, zodat
de bezoeker de beste ervaring krijgt.
U kunt uw cookies instellingen altijd aanpassen via het instellingen menu van uw webbrowser.
Indien u cookies uitschakelt, kan het zijn dat de gebruikerservaring van de website verslechterd.

Derden
Wij werken met enkele zeer betrouwbare partners samen die voor verschillende redenen in ons
systeem werken (onderhoud, financieel e.d.). Wij hebben overeenkomsten met deze partijen over
hoe om te gaan met de persoonsgegevens en garanderen u dat dit met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid gebeurd.

Beveiliging
RR Holland B.V. maakt gebruik van beveiligde servers, website, computers en laptops en werkt
samen met een IT partner om een optimaal klimaat te creëren en veiligheid van uw
persoonsgegevens en al onze andere data te waarborgen. Verder instrueren wij ons personeel ook
om alert te zijn op beveiligingsrisico’s, zodat wij hier gelijk actie op kunnen ondernemen.

Nieuwsbrief
Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Indien u onze nieuwsbrief ontvangt
wordt u geïnformeerd over al onze vooruitgang, nieuwsberichten, productontwikkelingen en ander
belangrijk nieuws dat wij graag met u willen delen. Indien u dit niet wenst, kunt u zich altijd onderaan
de nieuwsbrief afmelden.

Wijzigingen
Er kunnen wijzigingen plaatsvinden in onze privacy verklaring. U kunt onze meest recente privacy
verklaring altijd op onze website terug vinden.

Recht op inzage, correctie of vergetelheid
Als u inzage wilt in uw persoonsgegevens, of deze wilt laten corrigeren of verwijderen, kunt u contact
opnemen met info@rrholland.nl.

Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze privacy verklaring kunt u contact opnemen met
info@rrholland.nl.
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