disclaimer & privacy policy
Aansprakelijkheid
BVP Verpakkingen verleent u hierbij toegang tot
https://mijn.bvpverpakkingen.nl/ en nodigt u uit het
aangebodene af te nemen. BVP Verpakkingen
behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment
de inhoud aan te passen of onderdelen te
verwijderen zonder daarover aan u mededeling te
doen.

•

BVP Verpakkingen spant zich in om de inhoud van
https://mijn.bvpverpakkingen.nl zo vaak mogelijk te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg
en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig
en/of onjuist is.

•

De op https://mijn.bvpverpakkingen.nl/ aangeboden
materialen worden aangeboden zonder enige vorm
van garantie of aanspraak op juistheid. Deze
materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder
voorafgaande mededeling van BVP Verpakkingen.
In het bijzonder zijn alle prijzen op
https://mijn.bvpverpakkingen.nl onder voorbehoud
van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen
van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op
basis van dergelijke fouten.
Voor op https://mijn.bvpverpakkingen.nl/
opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van
derden kan BVP Verpakkingen nimmer
aansprakelijkheid aanvaarden.
Bescherming persoonsgegevens
BVP Verpakkingen hecht veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens. Dit
document geeft aan hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. BVP Verpakkingen doet er alles
aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens.
BVP Verpakkingen houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit
brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
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•

•

•

Persoonsgegevens verwerken in
overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt.
De verwerking van persoonsgegevens beperkt
blijft tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze
worden verwerkt.
Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de
verwerking van persoonsgegevens.
Passende technische en/of organisatorische
maatregelen hebben genomen ten aanzien van
de beveiliging van persoonsgegevens.
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere
partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Verwerking
Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de
volgende doeleinden:
• Het afhandelen van (online) transacties.
• Het afleveren van bestellingen
Het betreft de volgende gegevens (afhankelijk van de
aard van de transactie):
• Naam,
• Adres, postcode en woonplaats,
• (mobiel) Telefoonnummer,
• Emailadres.
Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door
derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden
of wettelijk verplicht en toegestaan. Zo maken wij
gebruik van logistieke partners voor het bezorgen van
uw bestellingen.
BVP Verpakkingen verstrekt nooit persoonsgegevens
aan andere partijen waarmee geen
verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze
partijen (verwerkers) zijn strikte afspraken gemaakt
ten aanzien van de beveiliging van
persoonsgegevens.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen
welke gevestigd zijn buiten de EU.
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Bewaartermijn
BVP Verpakkingen bewaart persoonsgegevens niet
langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Rechten van betrokkene
De betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie,
overdracht of verwijdering van persoonsgegeven.
Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de
verwerking van persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.
Informatie
Vragen over ons privacy beleid of klachten kunt u
richten aan:
BVP Verpakkingen
Olivijn 600
3316 KH Dordrecht
078 – 652 40 60
info@bvp.nl
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