Maro Kantoormeubelen BV, gevestigd aan De Flammert 1201, 5854 NC NIEUW BERGEN is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
Maro Kantoormeubelen BV
De Flammert 1201
5854 NC NIEUW BERGEN
0485-348250
www.maro-bergen.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld
Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de
Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Maro Kantoormeubelen met uw
persoonsgegevens omgaat.
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:
1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de
betrokken partij bent, of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst
maatregelen te nemen.
2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor
een of meer specifieke doeleinden.
Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
• Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres
Wij geven de door ons verzamelde gegevens op geen enkele manier door aan derden, tenzij
wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de autoriteiten gegevens van ons
vorderen).
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw gegevens worden dan
automatisch verwijderd.

Financiële administratie
Wanneer u klant bent, slaan wij uw gegevens op in ons boekhoudprogramma. We gebruiken
uw gegevens alleen voor financiële administratiedoeleinden. Wanneer u Maro
Kantoormeubelen BV verzoekt om uw gegevens te verwijderen, zullen we eerst nagaan of
dit niet in strijd is met de verplichtingen die we hebben jegens de belastingdienst of andere
overheidsinstanties. Wij zullen u informeren wanneer we de gegevens niet kunnen/mogen
verwijderen.
Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Maro Kantoormeubelen BV ) tussen zit.
Bewaartermijn van de gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te
voeren. Daarnaast bewaren wij persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant
achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Maro
Kantoormeubelen op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens
langer te bewaren.
Inzage, correctie en verwijdering van gegevens
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heb u het recht om u
persoonsgegevens op verzoek in te zien en deze zo nodig aan te passen of te laten
verwijderen. Onderaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kunt opnemen.
Om u identiteit te controleren, vragen wij u een kopie van u identiteitskaart of rijbewijs mee
te sturen. We raden u sterk aan om daarbij u BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken
en erbij te zetten dat het om een kopie gaat.
Wijziging privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen u per
nieuwsbrief op de hoogte stellen wanneer wij dit privacy statement aanpassen en per welke
datum deze aanpassing(en) van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten na
deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. De huidige
Privacyverklaring is bijgewerkt op 25 mei 2018.
Vragen over dit privacy statement of over onze diensten kunnen worden gericht aan
verkoop@maro-bergen.nl
Per post zijn we als volgt te bereiken:
Maro Kantoormeubelen BV
De Flammert 1201
5854 NC NIEUW BERGEN

