Privacyverklaring
ACMAA Group BV, gevestigd aan 't Haarboer 6 7561 BL te Deurningen, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: https://www.acmaa.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
ACMAA Group BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:
•
•
•
•

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Waarom ACMAA gegevens nodig heeft
ACMAA Group BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•
•

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
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
Om voor u eventueel een (Labcom)account aan te maken
Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang ACMAA gegevens bewaart
ACMAA Group BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
•

•

Nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Uw e-mailadres en naam worden
automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. De opslag van deze
gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link
onderaan de nieuwsbrieven.
Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met ACMAA via mail, dan worden die gegevens die u
meestuurt, zoals uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die
mails/ gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u
tot stand komt.

Delen met anderen
ACMAA Group BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@acmaa.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiligen
ACMAA Group BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ACMAA maakt gebruik van een betrouwbaar
SSL Certificaat om te borgen dat uw personeelsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice via info@acmaa.nl
ACMAA is een website van ACMAA Group BV. De gegevens hiervan zijn:
Adres:

’t Haarboer 6, 7561 BL te Deurningen

Telefoon:
074- 2455040
E-mailadres: www.acmaa.nl

