Contact gegevens
Inkt Collect / Eco Ink Brokers BV
Molenstraat 30A
3927AC, Renswoude
0318-570877
www.inkt-collect.nl
Gegevens die wij verwerken
Voor en achternaam
Geslacht
Adres gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN nummer
BTW nummer
Website
Met welk doel gebruiken wij uw gegevens
Het afhandelen van een eventuele logistieke en financiele overeenkomst
U te kunnen bellen of mailen
Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een formulier voor een offerteaanvraag
en/of contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden
Je gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren en het leveren van onze dienstverlening
Duur van opslag gegevens:
Inkt Collect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel
waarvoor de gegevens worden gebruikt te realiseren
Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaart indien er geen overeenkomst tot stand komt
of houdt of een overeenkomst beëindigd wordt
Vanwege de belastingwet zijn wij verplicht financieel zakelijke gegevens zeven jaar te bewaren
Worden uw gegevens gedeeld?
Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering
van de met u gesloten overeenkomst of indien dit wettelijk noodzakelijk is
Met derden partijen die wij gebruiken hebben wij overeenkomsten
Wij verkopen de gegevens niet
Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Inkt Collect.
Inktcollect zal zo snel mogelijk, echter binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.
Beveiliging:
Inkt Collect neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik,verlies,onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.
Inkt Collect heeft een SSL Certificaat om te borgen dat uw gegevens veilig zijn
Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van
misbruik kunt u dat melden
Indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde gegevens,
neem dan contact op met Inkt Collect
offerteaanvraag
tegen te gaan.

