Privacy beleid Non Ferro Gieterij Oldenzaal B.V.

In dit privacy beleid informeert Non Ferro Gieterij Oldenzaal B.V., hierna te noemen NFGO, u graag
over het volgende.
NFGO is gevestigd aan de Kleibultweg 109, 7575 BW in Oldenzaal en is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals die in dit privacy beleid staan.
Bij NFGO staat de bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel. Wij voelen ons
verantwoordelijk voor uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons
verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.
Contactgegevens:
Non Ferro Gieterij Oldenzaal B.V.
Kleibultweg 109
7575 BW Oldenzaal
K.v.K: 06073224
BTW: NL803579706B01
Voor vragen kunt u mailen naar: info@nfgo.nl
Doel verzamelen gegevens:
In dit privacy beleid kunt u lezen welke gegevens wij verzamelen, op welke manier we deze
informatie verzamelen en beveiligen.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van NFGO.
Persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens van klanten, potentiele klanten, leveranciers en sollicitanten.
NFGO kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van ons en
of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op onze website verstrekt. Wij kunnen
de volgende gegevens verwerken
-

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw emailadres
Overige gegevens
Betalingsgegevens

-

Speciale eisen, wensen of specificaties voor het vervaardigen van producten of diensten
Offertes, orders en e-mails betreffende de uitvoering van producten en of diensten
CV gegevens (zo lang als noodzakelijk)

NFGO verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en /of om
uw schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast hebben wij deze gegevens
nodig om producten te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen uitvoeren en te kunnen
factureren.
Verstrekking aan derden
NFGO verwerkt enkel algemene persoonsgegevens die voor uitvoering van een zakelijke
overeenkomst noodzakelijk zijn.
NFGO verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van
een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Van de persoonsgegevens en de administratie wordt een back-up opgeslagen in de externe Cloud.
Bewaarperiode
NFGO. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u
het recht om te vragen of wij uw gegevens willen wissen, het recht van het indienen van een klacht
(via de Autoriteit Persoonsgegevens) en tenslotte heeft u het recht om ons te verzoeken om uw
persoonsgegevens over te dragen aan een ander.
U kunt een verzoek hiervoor sturen naar info@nfgo.nl.
NFGO zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

