Personvernerklæring Verver Export - GDPR
Verver Export bv med hovedkontor på adressen Hasselaarsweg 30, 1704
DX Heerhugowaard, Nederland, er ansvarlig for behandlingen av
personopplysninger, som angitt i denne personvernerklæringen.
Kontakt :
Verver Export bv
Hasselaarsweg 30
1704 DX Heerhugowaard
Nederland
T +31 72 505 1481
I http://www.ververexport.nl
Christian Winkel er ansvarlig for databeskyttelse hos Verver Export bv. Du kan
kontakte ham via chris.winkel@ververexport.nl.
Personopplysninger som vi behandler
Verver Export bv behandler dine personopplysninger fordi du bruker våre
tjenester og/eller har opplyst dem til oss selv.
Liste over personopplysninger
 Fornavn og etternavn
 Sivilstand
 Adresse
 Telefonnummer
 E-postadresse
Alle personopplysninger som du selv har gitt oss, for eksempel ved å åpne en
konto på denne nettsiden, i din korrespondanse eller per telefon.




Data om dine aktiviteter på våre nettsider
Din nettleser og enhet
Ditt bankkontonummer

Spesielle og/eller sensitive personopplysninger som vi behandler
Våre nettsider og tjenester har ikke til hensikt å samle inn opplysninger om
online besøkende som er under 16 år, med mindre de har fått tillatelse fra sine
foreldre eller foresatte. Imidlertid kan vi ikke kontrollere om en besøkende er
over 16 år. Vi anbefaler derfor foreldre å holde øye med sine barns aktiviteter
online, for å unngå at opplysninger om barna blir samlet inn uten foreldres
tillatelse. Hvis du er sikker på at vi uten tillatelse har samlet inn
personopplysninger om en person under 16 år, kan du kontakte oss via
info@ververexport.nl for å få slettet disse opplysningene.

Formålet med oppbevaring av personopplysninger
Verver Export bv behandler personopplysninger med følgende formål:
 For å kunne behandle dine betalinger
 For å kunne sende vårt nyhetsbrev og/eller reklamebrosjyrer
 For å kunne ringe eller sende e-post til deg ved behov, slik at vi kan
levere våre tjenester
 For å kunne informere deg om endringer i våre tjenester eller
produkter
 For å kunne levere våre varer og tjenester
Automatisert beslutningsprosess
Verver Export bv tar ikke beslutninger basert på automatisk behandling av saker,
som kan ha (betydelige) konsekvenser for personer. Det vil si beslutninger tatt
av IT-programmer eller IT-systemer uten at en person (for eksempel en ansatt
av Verver Export bv) griper inn. Verver Export bv bruker følgende IT-programmer
eller IT-systemer:
Lagringstid av personopplysninger
Verver Export bv lagrer dine personopplysninger kun så lenge som nødvendig for
å oppfylle formålene som dine opplysninger samles inn til. Vi har en maks
lagringstid på syv år.
Deling av personopplysninger med tredjeparter
Verver Export bv videresender opplysninger kun til tredjeparter hvis det er
nødvendig for å oppfylle vår kontrakt med deg eller for å overholde juridiske
krav.
Informasjonskapsler og lignende teknikker
Verver Export bv bruker kun tekniske/funksjonelle og analytiske
informasjonskapsler som ikke fører til brudd på ditt personvern og privatliv. En
informasjonskapsel er en liten tekstfil som etter ditt første besøk på nettsiden
lagres på din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon. Informasjonskapslene vi
bruker er nødvendige for teknisk funksjon av nettsiden og din egen
brukerkomfort. De sikrer at nettsidene fungerer effektivt og husker for eksempel
dine preferanser. De bidrar også til å optimalisere nettsidene. I dine
nettleserinnstillinger kan du deaktivere informasjonskapsler, slik at det ikke
lagres flere. Dessuten kan du slette opplysninger som er blitt lagret gjennom
innstillingene i nettleseren din.
Informasjonskapsel: Google Analytics
Funksjon: Analytiske informasjonskapsler som måler besøksfrekvensen på
nettsiden
Lagringstid: 2 år

Innsyn, endre eller slette opplysninger
Du har krav på å få innsyn, endre eller slette dine personopplysninger. Dessuten
har du krav på å trekke tilbake ditt samtykke, klage på måten Verver Export bv
behandler dine opplysninger på, og/eller få dine opplysninger overført. Det vil si
at du kan be oss om å sende deg (eller en organisasjon etter ønske) en datafil
med det vi har av personopplysninger om deg. Du kan sende inn ditt krav om å
få innsyn, endret, slettet eller overført dine personopplysninger, trekke tilbake
ditt samtykke eller klage om behandlingen av dine personopplysninger via
info@ververexport.nl.
For å sikre at din henvendelse virkelig er fra deg, ber vi deg om å sende en kopi
av din ID sammen med henvendelsen. Pass på å stryke maskinlesbar tekst
(stripen med tall nederst på en ID), ditt personnummer, dokumentnummer og
passbildet på kopien, for å beskytte ditt personvern. Vi svarer fortest mulig på
din henvendelse, og i hvert fall innen fire uker.
Beskyttelse av personopplysninger
Verver Export bv tar beskyttelsen av dine personopplysninger alvorlig, og har
iverksatt forebyggende tiltak for å unngå misbruk, tap, uautorisert tilgang,
uønsket spredning og ulovlig endring av disse. Hvis du mistenker at dine
opplysninger ikke er godt beskyttet eller at det er tegn på brudd på ditt
personvern, ta kontakt med vår kundeservice eller via info@ververexport.nl.

