Privacy-statement Koeriersdienst de Vries
Koeriersdienst de Vries gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig
mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor
de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.
Persoonsgegevens
U kunt uw persoonsgegevens opgeven via het contactformulier op de website indien u vragen of opmerkingen
voor ons heeft. Het gaat dan om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Tevens kunnen persoonsgegevens
worden verwerkt via Cookies, zoals informatie over het apparaat dat u gebruikt en het IP adres van waaruit u
onze website bezoekt.
Doeleinden
Koeriersdienst de Vries verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:
· (Online) dienstverlening
· Uitvoeren van sollicitatieprocedures
· Voldoen aan wet- en regelgeving
· Projecten
Cookies
Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u
de website bezoekt. Op onze website worden mogelijk cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring
te bieden. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door
de website navigeren.
Daarnaast maakt Koeriersdienst de Vries mogelijk gebruik van analytische cookies om het gebruik van de website
te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen
informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten.
Voor meer informatie lees het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google.
Social media
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media
netwerken Twitter, LinkedIn, Facebook en Google+. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens
verwerkt door het desbetreffende social media netwerk.
Lees de privacyverklaring van Twitter, LinkedIn, Facebook en Google+ om te achterhalen hoe deze netwerken met
uw persoonsgegevens omgaan.
Wijzigingen privacyverklaring
Koeriersdienst de Vries kan deze privacy verklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website
gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van
eventuele wijzigingen.
Uw rechten en vragen
U heeft het recht om Koeriersdienst de Vries een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering
of afscherming van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen één maand een
overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens
aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Wij gebruiken uw gegevens om service te verlenen. Wilt u dat uw gegevens verwijderd worden uit ons systeem,
dan ontvangen wij dit verzoek graag schriftelijk. Uiteraard verzorgen wij alle medewerking hiervoor.

