
Privacy policy – AVG wetgeving ( General Data Protection Regulation )  

 

Uw gegevens: 

-Wij gebruiken uw gegevens die u invult als u een order plaatst uitsluitend voor onze 

administratieve ( en wettelijk noodzakelijke ) doeleinden, en uiteraard voor het 

verwerken van de bestelling / facturering etc. 

Deze slaan wij op in de cloud en op externe middelen, we bewaren deze tot 

onbepaalde tijd. 

-wij slaan geen wachtwoorden / inloggegevens op ( hier werken wij niet mee )  

-we verkopen geen gegevens aan derden. 

-mocht u uit ons systeem ( lees administratie ) gehaald willen worden  

( lees “vergeet mij” ) dan zullen we dit direct regelen ( op die gegevens na die wij 

voor belasting etc. noodzakelijker wijs voor bepaalde tijd verplicht zijn te bewaren ) 

-wij bewaren geen bijzondere persoonsgegevens zoals ras, geloofsovertuiging of iets 

dergelijks. 

-U kunt ten alle tijden opvragen wat wij van u bewaren aan gegevens,  

wij zullen dit dan naar u mailen, dit is uiteraard geen enkel probleem. 

Veiligheid: 

Wij hebben onze websites voorzien van SSL-beveiligingscertificaten en beveiligde 

cloud opslag, 

tevens voeren wij uiteraard periodiek beveiligingscheck uit en gebruiken wij up-to-

date anti-virus software. 

Cookies: 

Wij gebruiken uitsluitend cookies om de websites te analyseren en te verbeteren, 

geen tracking cookies of anderzijds. 

Privacy: 

Uiteraard werken wij met Privacy by design, en ook met Privacy by Default, 

wij houden ons bij onze corebusiness en dat is het verkopen van metaal, niet met het 

verkopen van data ! 

Datalek: 

Mocht het voorkomen dat er sprake is van een data-lek ( lees, een hackpoging of 

een ddos aanval, 

cyberaanval, virus of verlies harde schijf of iets dergelijks ) dan zullen wij dit z.s.m. 

proberen op te lossen en zullen wij u hiervan z.s.m. op de hoogte stellen. 

Uiteraard wordt er zoveel mogelijk aan gedaan om dit te voorkomen ! 

 

 

  


