Privacyverklaring Parkodex BV

1. Verklaring inzake gegevensbescherming
Voor Parkodex BV is gegevensbescherming zeer belangrijk en we hechten er dan
ook veel belang aan. Parkodex BV streeft naar een samenwerking gebaseerd op
vertrouwen en naar een optimale klantentevredenheid. Uiteraard geldt dit ook voor
de manier waarop Parkodex BV uw persoonsgegevens behandelt. Deze
privacyverklaring heeft als doel u te informeren over hoe Parkodex BV uw
persoonsgegevens verwerkt. Gelieve de volgende informatie dus door te
nemen. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op de algemene voorwaarden
van Parkodex BV.
Een aanpassing van deze privacyverklaring kan noodzakelijk blijken bij de verdere
ontwikkeling van deze website, door de toepassing van nieuwe wettelijke
voorschriften of nieuwe technologieën, of om de dienstverlening verder te
verbeteren. Daarom raadt Parkodex BV u aan om deze privacyverklaring geregeld
opnieuw door te nemen.

2. Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens.
Parkodex BV verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens in
overeenstemming met de lokale en Europese databeschermingsrichtlijnen. Parkodex
BV geeft uw persoonsgegevens in geen geval zonder uw toestemming door aan
derden buiten Parkodex BV voor gebruik van reclame- of marketingdoeleinden door
derden.
Als internationaal bedrijf maakt Parkodex BV gebruik van externe
dienstenleveranciers. Voor de verwerking van persoonsgegevens werden passende
contractuele afspraken gemaakt en organisatorische maatregelen genomen in
overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming.

3. Aard en doel van het gebruik van gegevens
In overeenstemming met het principe van de beperking van verwerking van
gegevens verzamelt Parkodex BV enkel persoonsgegevens op onze website als dat
noodzakelijk is voor het doel dat u wilt bereiken en/of als u ons de gegevens vrijwillig
verstrekt.
Wanneer u uw gegevens aan ons doorgeeft (bv. e-mail, naam, adres,
telefoonnummers) doet u dit uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Door deze gegevens te
verstrekken geeft u Parkodex BV de toestemming om deze te verzamelen, te
verwerken of te gebruiken om contact met u op te nemen, goederen of diensten te
leveren, contracten te verwerken, uw legitieme zakelijke belangen te beschermen of
voor een andere door u aangegeven reden. De gegevens zullen niet voor andere
doeleinden verzameld, verwerkt of gebruikt worden. U kunt op elk moment uw
toestemming weer intrekken.

4. Gebruik van uw gegevens
Parkodex BV gebruikt de verzamelde gegevens om u de gevraagde producten en
diensten te leveren, u te informeren over de producten en diensten van het bedrijf en
om de websites en diensten (bv. nieuwsbrieven) verder te ontwikkelen.
Uw gegevens kunnen onder meer worden gebruikt om:


U aanbiedingen, producten en informatie op te sturen;



Nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;



U andere diensten uit het aanbod te leveren;



Uw betalingen van aankopen of andere diensten te verwerken;



Eventuele frauduleuze transacties te identificeren of te voorkomen;



U aanbiedingen en informatie te bezorgen over de producten en diensten;



Het gebruik van producten, diensten en websites te analyseren.

5. Uw rechten inzake gegevensbescherming als klant
Met betrekking tot Parkodex BV hebt u onder meer het recht om:


Te weten dat Parkodex BV gegevens over u opslaat;



Foutief opgeslagen gegevens te laten corrigeren;



Gegevens die niet langer nodig zijn, te laten verwijderen, op voorwaarde dat deze
niet onderworpen zijn aan andere geldende regelgeving;



Op elk moment uw toestemming weer in te trekken om uw persoonsgegevens te
verwerken en gebruiken, voor zover dit niet indruist tegen een wettelijke bepaling en
deze niet rechtstreeks vereist zijn om een bestaande contractuele verbintenis na te
komen.
Op uw verzoek zal Parkodex BV u schriftelijk en in overeenstemming met de
geldende wetgeving meedelen of het persoonsgegevens over u heeft opgeslagen en,
zo ja, welke.

6. Bescherming van minderjarigen
Als regel geldt dat kinderen en personen jonger dan achttien jaar Parkodex BV geen
persoonsgegevens mogen verstrekken zonder toestemming van (een) ouder(s) of
voogd(en). Parkodex BV vraagt geen persoonsgegevens aan kinderen en bevestigt
tevens dat het deze gegevens niet verzamelt om deze op eender welke wijze vrij te
geven aan derden.

7. Verzending van gegevens via het internet
Het internet is een open, wereldwijd platform. Door de manier waarop het internet
functioneert en de risico’s die daarmee verbonden zijn, gebeurt elke
gegevensuitwisseling op eigen risico.

8. Veiligheidsmaatregelen
Parkodex BV heeft voorzorgsmaatregelen genomen om uw gegevens maximaal te
beveiligen. Persoonsgegevens die u hebt ingevoerd op de HTML-pagina’s
(contactformulieren) worden versleuteld doorgestuurd (SSL - Secure Socket Layer)
via het publieke gegevensnetwerk, en opgeslagen en verwerkt.

9. Nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw naam en e-mailadres
opgeslagen. Uw gegevens worden enkel gebruikt om de nieuwsbrief toe te sturen.
Ze worden niet gebruikt voor enig ander doel. U kunt op elk ogenblik aangeven dat u
de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen. Om dit te doen klikt u op de hiertoe
voorziene link in de nieuwsbrief of meldt u zich af voor de nieuwsbrief via het
mailadres info@parkodex.nl.

10. Links
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle gegevens die Parkodex BV verzamelt
en verwerkt. Sommige links op de website van Parkodex BV verwijzen u door naar
websites van derden. De inhoud van die websites valt onder de verantwoordelijkheid
van de betrokken eigenaars. Parkodex BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van externe websites. U wordt aangeraden om, indien u de websites van Parkodex
BV verlaat, het beleid inzake gegevensbescherming van de gelinkte websites door te
nemen.

11. Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw systeem worden opgeslagen. Ze zijn
niet gevaarlijk, bevatten geen virussen en worden enkel gebruikt om informatie te
vergaren. Met behulp van cookies kan Parkodex BV bijvoorbeeld uw voorkeuren
onthouden en de website en navigatie afstemmen op uw behoeften.
Als u het gebruik van cookies blokkeert (via de instellingen van uw browser), kunt
u deze website nog steeds gebruiken (maar mogelijk met minder functies).

12. Web analytics
Onze websites maken gebruik van Google om gegevens te verzamelen en anoniem
op te slaan. Deze technologie wordt gebruikt voor marketingdoeleinden en
websiteoptimalisatie. De gegevens worden niet gebruikt om websitebezoekers
individueel te identificeren.

13. Sociale media plug-ins
Voor zijn internetaanwezigheid gebruikt Parkodex BV soms inhoud van derden. Dit
kan gebeuren in de vorm van YouTube-video’s, RSS-feeds of afbeeldingen van
andere pagina’s, of sociale mediaknoppen, zoals bijvoorbeeld de knop ‘Delen’ van
Linkedin.
Parkodex BV heeft geen enkele invloed op de hoeveelheid gegevens die derden
verzamelen. U vindt meer informatie over de aard en het doel van de
gegevensverzameling, de verdere gegevensverwerking, uw rechten in dit verband en

de instellingen om uw privacy te beschermen, in het databeschermingsbeleid van de
betrokken derde partijen.

14. Toegang tot de privacyverklaring
U kunt deze privacyverklaring op iedere Parkodex BV website bekijken door op de
link ‘Privacyverklaring’ te klikken. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd
wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens
gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waar ze voor zijn
afgegeven.
Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van
deze wijzigingen op de hoogte bent.

15. Vragen over gegevensbeschermingskwesties
Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact
met ons op. Wij helpen graag verder met uw vragen of verzoeken:
Parkodex BV
Edisonstraat 22
NL – 8912AW Leeuwarden
info@parkodex.nl
Indien u een klacht wil indienen met betrekking tot het verwerken van uw
persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar
info@parkodex.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Voor het laatst bijgewerkt op 08/11/2018

