Privacyverklaring STROEV
Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Stroev gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Uitvoering van de overeenkomst. We verwerken uw persoonsgegevens om u de producten en diensten van uw keuze te leveren.
Klantenservice. We gebruiken uw informatie om u te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Dit omvat het gebruik van
persoonsgegevens om problemen met producten vast te stellen, of verkeerde transacties te herstellen.
Klantencontact en communicatie. We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail
of post. Zo ontvangt u van ons facturen en communiceren wij met u om uw vragen te beantwoorden en eventuele problemen op te lossen.
Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden
van een administratie of om te voldoen aan garantieverzoeken.
Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen
uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor
archiveringsdoeleinden, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?
We delen uw persoonsgegevens uitsluitend met u of na uw toestemming met:

ü In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen;
ü Om in voorkomend geval nakoming van onze overeenkomst met u af te dwingen. Wanneer u bijvoorbeeld verschuldigde bedragen niet
tijdig betaalt, kunnen we uw informatie met een incassobureau delen;

ü Om onze rechten naar derden toe af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
ü Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is
vereist. Wanneer de verwerking berust op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de
betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen.

Vragen en klachten
Indien u vragen hebt over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met ons via www.stroev.nl
Wij reageren binnen 14 dagen na uw verzoek.

