PRIVACYVERKLARING van Bartolomeo te Voorburg, KvK Zoetermeer 27181436
Dit is de privacyverklaring van Bartolomeo, gevestigd aan de Wielemakersslop 4 (2271 CZ) te Voorburg. Deze privacyverklaring is van
toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en andere personen.
In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe Bartolomeo omgaat met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze
privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw rechten op
grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u
contact met ons opnemen via e-mail: info@bartolomeo.nl.
Bartolomeo zal bij de verwerking van uw persoonsgegevens de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en de regels die voortvloeien
uit de AVG naleven.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Als u als (potentiële) klant van Bartolomeo gegevens aan ons verstrekt, verwerkt Bartolomeo uw contactgegevens, zoals: uw naam, adres,
e-mailadres, telefoonnummer en btw-nummer. Betaalt u op onze bankrekening, dan verwerkt Bartolomeo de op haar bankafschriften
vermelde gegevens.
Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Bartolomeo gebruikt uw contactgegevens in het kader van haar dienstverlening, zoals: garantieafhandelingen, andere serviceverlening
en leveranties. Uw betaalgegevens worden op grond van de wettelijke administratieplicht bewaard.
In het kader van de continuïteit van de dienstverlening, kan Bartolomeo bij voortzetting van de dienstverlening door een derde, de voor
de serviceverlening noodzakelijke contactgegevens overdragen.
Met wie delen wij uw gegevens?
Ten behoeve van verzendingen, verstrekken wij uw contactgegevens aan postbedrijven. Ten behoeve van de afhandeling van garanties
en reparaties kunnen wij uw contactgegevens aan Nederlandse importeurs verstrekken. Ten behoeve van de continuïteit van de
dienstverlening, kan Bartolomeo uw contactgegevens verstrekken aan een tijdelijke plaatsvervanger en/of een opvolgende voortzetter
van het bedrijf. Verder delen wij de gegevens in onze administratie, op instructie van de Belastingdienst, met de Belastingdienst.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw contact- en betaalgegevens zolang als dit voor de dienstverlening aan u noodzakelijk is, doch in ieder geval voor de duur
van de wettelijke dan wel fiscale bewaarplicht.
Gegevens verwijderen
Als u schriftelijk te kennen geeft dat Bartolomeo uw contactgegevens niet (meer) mag verwerken, dan zullen wij deze gegevens uit onze
administratie verwijderen. U dient er dan rekening mee te houden dat Bartolomeo niet meer in staat zal zijn om garanties en andere
serviceaanvragen adequaat af te handelen.
Wijzigingen
Er kan soms iets veranderen in de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende
wijzigingen zullen wij een melding op onze website (www.bartolomeo.nl) plaatsen.

