
Privacyverklaring Coating Service Benelux

Coating Service Benelux acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het 
grootste belang. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig 
met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons 
verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer 
dat we uw persoonsgegevens:

• alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
• niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze 

diensten of activiteiten (zie kopje derden)
• zorgvuldig beveiligen

Diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens 
verzamelen:

• voor- en achternaam
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• btw nummer
• bankrekeningnummer

Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

• 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
• het afhandelen van uw betaling
• Coating Service Benelux verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht 

zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden 
van deze Privacyverklaring. U heeft het recht om aan ons te vragen welke 
persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent 
dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw 
persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om 
aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen.
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Beveiliging

Coating Service Benelux heeft passende maatregelen genomen om de door u verstrekte 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Wij zijn wettelijk verplicht om 
de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Derden

Wij maken af en toe gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. 
Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende 
maatregelen om er voor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en 
uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt.  

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze 
gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet 
(langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te 
verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk 
behandelen. 

Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen 
bieden. Hiervoor maken wij op onze website gebruik van verschillende soorten cookies. Wij 
plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk 
hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters en caching om de 
website sneller te maken. Wij gebruiken geen analytische cookies. In het algemeen worden 
cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Wij zijn niet in staat om uw IP-adres 
te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u 
ons dergelijke informatie verstrekt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van uw browser verwijderen.

Veranderingen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u 
suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over 
de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in 
contact. 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 oktober 2020.

Contactgegevens

De verantwoordelijke voor deze website is:
Coating Service Benelux
Vragen over het privacybeleid van deze website kunnen per 
e-mail gesteld worden via info@coatingservicebenelux.eu
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