PRIVACY BELEID
All Concrete Floors B.V.
De Waterlaat 18
5571 MZ Bergeijk
All Concrete Floors B.V. verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk
informeren. Wij adviseren u om dit Privacy Beleid goed door te lezen en een kopie daarvan te
bewaren voor uw eigen administratie.
All Concrete Floors B.V. werkt samen met D&G Vloeren. Beiden verwerken
persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw
naam, adres en telefoonnummer. Wij verwerken persoongegevens van mensen met wie wij
een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus persoonsgegevens van :
- Klanten en hun vertegenwoordigers.
- Leveranciers en overige relaties.
- Medewerkers.
- Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten en andere geïnteresseerden.
Onder verwerken bedoelen wij: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Het
verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens.
● Van klanten verwerken wij: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, BTW
nummer, naam en telefoonnummer contactpersoon.
Wij verwerken deze gegevens in verband met het onderhouden van contacten met
onze klanten en voor het sturen van offertes en facturen.
Wij gebruiken deze gegevens alleen voor intern gebruik.
● Van leveranciers verwerken wij: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail,
KvK numer, BTW nummer, bankrekeningnummer, naam en telefoonnummer
contactpersoon.
Wij verwerken deze gegevens voor het onderhouden van contacten met onze
leveranciers en voor het betalen van facturen.
Wij gebruiken deze gegevens alleen voor intern gebruik.
● Van medewerkers verwerken wij: naam, adres, woonplaats, geboortedatum,
telefoonnummer, burgerservicenummer, e-mail, pasfoto, identificatiemiddelen en
bankrekeningnummer. We delen uw gegevens alleen met anderen als daar een goede
reden of verplichting voor is.
● Van geïnteresseerden verwerken wij: alle persoonsgegevens welke zijzelf aangeleverd
hebben.
Wij gebruiken deze gegevens alleen voor intern gebruik

Uw persoonsgegevens worden door All Concrete Floors B.V. zorgvuldig bewaard en niet
langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Uw
persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie
toegang toe hebben. Indien het op grond van de wet verplicht is om persoonsgegevens langer
te bewaren, dan zullen uitsluitend deze persoonsgegevens gedurende de wettelijke
bewaartermijn bewaard blijven.
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft All Concrete Floors B.V. passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens
beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies,
vernietiging of beschadiging.
Dit Privacy beleid staat gepubliceerd op onze website www.acfloors.eu. Wij adviseren u om
regelmatig het Privacy beleid te bekijken.
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door All Concrete Floors
B.V., kunt u terecht bij de administratie of stuur een mail naar info@acfloors.eu. Mocht dit
niet leiden tot een oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

