SOLARART Privacyverklaring
Wij vinden het belangrijk dat iedereen van wie wij persoonsgegevens verwerken, weet welke
zorgvuldigheidsregels we hierbij in acht nemen, welke gegevens wij verwerken, met welk doel en wat de
rechten zijn t.a.v. de gegevensverwerking. Daarom hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.
Persoonsgegevens die wij van u ontvangen, zijn alleen inzichtelijk voor diegenen binnen ons bedrijf of van
externe partijen voor zover zij die gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst of voor het vervullen van wettelijke verplichtingen.
Wij hebben uw gegevens in ons bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben
voldaan en uiterlijk totdat u aangeeft te wensen dat de gegevens worden verwijderd (hierbij gelden overigens
ook wettelijke bepalingen).
Na uitvoering van de opdracht houden wij uw gegevens slechts in ons bezit als daarvoor een aan te wijzen doel
is en zolang u niet hebt aangegeven te wensen dat de gegevens worden verwijderd. Hier stemt u in ieder geval
mee in op het moment dat wij een overeenkomst aangaan voor meerdere jaren.
Indien u heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, dan gebruiken wij daarvoor de gegevens die
wij daartoe nodig hebben; ofwel uw huisadres, ofwel uw e-mailadres.
Wij zullen uw gegevens slechts delen met derden indien u daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
hebt gegeven, dan wel indien wij hiertoe worden verplicht door een wettelijke regeling.
Onze website maakt gebruik van cookies.
U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en aan te vullen en u kunt ons
verzoeken uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Uw schriftelijke verzoek daartoe zal zo spoedig
mogelijk verwerkt worden. U kunt hiervoor contact opnemen met:
SolarArt
Pompmolenlaan 7a
3447 GK Woerden

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan.
Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.
U kunt voor vragen of opmerkingen gerust contact met ons opnemen.

