Privacybeleid Letterplex bv
Letterplex bv
Amsterdamsestraatweg 216
3551CN Utrecht
info@letterplex.nl
030-2437618
Letterplex bv verwerkt persoonlijke gegevens van websitebezoekers en klanten. Wij verwerken uitsluitend “gewone”
persoonsgegevens, geen bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens.
De grondslag om persoonsgegevens te verwerken luidt als volgt; “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”.
Letterplex verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens om offertes aan te bieden en bestellingen uit te voeren.
Gegevens die door Letterplex worden verwerkt
(indien van toepassing)
Naam
Bedrijfsnaam
Adres
Afleveradres
E-mail adres(sen)
Telefoonnummer(s)
IBAN
BIC
BTW-nummer
KvK-nummer
Santu Pty Ltd is als verwerker aangesteld, om namens Letterplex bv klantgegevens in de webshop te verzamelen. Stichting
Mollie Payments verwerkt voor Letterplex bv online betalingen.
Voor de verzending/bezorging van producten verstrekken wij verzendgegevens aan bezorgdiensten, zoals:
PostNL Pakketten Benelux B.V.
Koninklijke Post NL B.V.
A-one spoedkoeriers BV
De fietskoerier Utrecht
Om het verkeer op de website en webshop van Letterplex bv te volgen en analyseren, wordt er gebruik gemaakt van
Google Analytics. Wij verzamelen gegevens via cookies om het gedrag van onze bezoekers te monitoren, zodat wij de
bezoekerservaring kunnen verbeteren. Letterplex bv kan persoonlijke gegevens die zijn verzameld gebruiken voor legitieme
marketingdoeleinden.
De verzamelde persoonsgegevens worden minimaal 7 jaar bewaard, om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.
Letterplex bv respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld. Persoonlijke gegevens worden door Letterplex niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere
wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
De persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Letterplex bv. Onze systemen worden
automatisch geback-upt en zijn voorzien van firewalls en virusscanners.
Als wij ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging waarbij persoonlijke gegevens geopenbaard zijn, zullen wij
binnen 72 uur contact opnemen met de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
De personen van wie persoonlijke gegevens zijn geopenbaard zullen ook onverwijld op de hoogte worden gebracht via hun
geregistreerde e-mailadres.
Personen, waarvan Letterplex bv gegevens heeft verzameld, hebben het recht op inzage, wijzigen en wissen van de
geregistreerde gegevens, tevens hebben zij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Voor vragen, klachten of meldingen over het privacybeleid van Letterplex bv, kunt u contact opnemen via
info@letterplex.nl.

