Privacy verklaring
Wij respecteren de privacy van bezoekers van www.zesinternational.com en
dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op
een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming
Persoonsgegevens stelt. Met onderstaande verklaring willen wij duidelijk maken
hoe zeer wij ons inzetten voor de veiligheid en betrouwbaarheid van onze
website, en verduidelijken op welke manier wij van de persoonlijke gegevens van
onze klanten gebruik maken.

1. Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn de gegevens die je bij een bezoek aan
www.zesinternational.com aan ons beschikbaar kunt stellen. Dit kunnen
gegevens zijn zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
Daarnaast komen bij een bezoek aan www.zesinternational.com automatisch ook
andere gegevens beschikbaar zoals je IP-adres, informatie over de internetsite
van waaruit je onze website geopend hebt of over de door jou gebruikte internetbrowser (technische informatie).

2. Gebruik van persoonsgegevens
Wij zullen de door jou bij het bezoek aan www.zesinternational.com aan ons
beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens alleen voor doeleinden verzamelen,
verwerken en gebruiken binnen het kader van de van toepassing zijnde wetten
op de gegevensbescherming. Je persoonlijke gegevens worden door ons
opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan www.zesinternational.com zo
aangenaam mogelijk te maken en daarvan gebruik maken na door jou verleende
toestemming, bijvoorbeeld wanneer je via ons contactformulier contact opneemt
of wanneer je ons op andere wijze informatie wenst toe te sturen en ons daarvoor
je gegevens ter beschikking stelt.
Technische informatie die voor de presentatie van www.zesinternational.com op
je computer vereist is, wordt anoniem door ons opgeslagen en gebruikt voor
statistische analyses en om onze website zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
Bovendien gebruiken wij deze informatie anoniem, dus niet aan jouw persoon
gerelateerd zodat wij ons aanbod voortdurend kunnen verbeteren en kunnen
aanpassen aan jouw wensen, tenzij je hiertegen bezwaar maakt.
Daarnaast worden persoonlijke gegevens en wordt technische informatie door
ons opgeslagen en gebruikt voor zover dit nodig is om misbruik of overige illegale
activiteiten op onze website te voorkomen en zo nodig of strafrechtelijk te
kunnen vervolgen, bijvoorbeeld voor het behoud van de gegevensveiligheid bij
inbreuk op onze IT-systemen.
Tenslotte worden je gegevens nog opgeslagen en gebruikt voor zover wij daartoe
juridisch zijn verplicht, bijvoorbeeld op grond van overheids- of justitiële
voorschriften, en ter behartiging van onze rechten en aanspraken en indien dit in
het kader van een juridische procedure noodzakelijk mocht zijn.

3. Verstrekking aan derden
Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen. Jouw gegevens worden
binnen het kader van de bestaande wetten op de gegevensbescherming ter
beschikking gesteld aan derden of aan overheidsinstanties voor zover wij daartoe
verplicht zijn krachtens overheidsvoorschriften of juridische voorschriften of
indien dit noodzakelijk is in het kader van een strafrechtelijke vervolging of om
onze rechten en belangen te behartigen of geldend te maken.

4. Beveiliging
De veiligheid van persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Jouw
gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en
organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door
derden effectief te voorkomen. Met name onze medewerkers die deze
persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van deze gegevens
verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van jouw gegevens
worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste
stand der techniek. Deze principes gelden ook voor bedrijven die in onze
opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

5. Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Je hebt wettelijke rechten op informatie over de persoonlijke gegevens die bij ons
zijn opgeslagen en op correctie, verwijdering en blokkering van deze persoonlijke
gegevens. Gegevens die wij krachtens wettelijke, statutaire of contractuele
bewaarverplichtingen moeten opslaan, worden niet gewist maar wel voor alle
andere doeleinden geblokkeerd.
Wil je geen informatie meer van ons ontvangen of de toestemming hiervoor
intrekken?
Je kan het gebruik van jouw gegevens voor reclamedoeleinden, voor markt- en
meningsonderzoek te allen tijde blokkeren of jouw toestemming voor toekomstig
gebruik van jouw gegevens intrekken. Je blokkering of intrekking kan je via het
contactformulier aan ons toesturen.
Wij vragen je begrip voor het feit dat de verwerking van jouw blokkering /
herroeping binnen onze systemen enige tijd vergt en je dus tussentijds mogelijk
nog e-mails van ons zult ontvangen.

6. Vragen over de gegevensbescherming?
Indien je nog vragen hebt over de gegevensbescherming of indien je gebruik wil
maken van rechten of aanspraken betreffende jouw persoonlijke gegevens, neem
dan contact op met: info@zesgoes.nl

7. Disclaimer
Deze verklaring zal af en toe wijzigen, bijvoorbeeld omdat onze website of de
wetgeving aangepast wordt. We mogen de inhoud van deze verklaring altijd en
zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Dit statement is op 5 oktober 2017 voor
het laatst aangepast.
Alle rechten worden voorbehouden. Beschikbaarstelling aan derden en
vermenigvuldiging van de inhoud van de ZES-website of van delen daarvan is
zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Electronic
Repair Logistics B.V. niet toegestaan.
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