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Recht en Averecht en de AVG / GDPR (de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of wel ‘General Data Protection Regulation’).
Recht en Averecht is altijd secuur met je gegevens omgegaan en zal dat ook blijven
doen, vandaar dit rijtje met meest gestelde vragen.
Wat gebeurt er met de gegevens die je invult zodra je een account bij ons aanmaakt?
- Wij gebruiken je gegevens om je bestelling te versturen en je van een factuur te
voorzien
- Indien er iets is met je bestelling nemen wij contact met je op via email of telefoon
(als deze hebt opgegeven vaak is dat het snelst).
- Heb je je via je account opgeven voor de nieuwsbrief dan krijg je deze automatisch.
Bij elke gekregen nieuwsbrief wordt de mogelijkheid gegeven je uit te schrijven.
Zijn mijn gegevens veilig?
- De gegevens die in facturen staan worden intern op een beveiligd computer systeem
bewaard en alleen voor de doeleinden hierboven gebruikt.
- Je gegevens worden versleuteld op de website van onze provider bewaard. De provider heeft met ons een overeenkomst afgesloten dat zij hun servers beveiligen zodat uw
gegevens veilig bewaart blijven.
- Wij werken op het moment aan het SSL certificaat (voor het versturen van de gegevens), dit heeft helaas wat vertraging opgelopen.
Bestellen kan daarom ook altijd via email.
Delen jullie mijn gegevens met derde partijen?
-Nee, Recht en Averecht zal nooit gegevens aan derden verkopen of geven.
Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?
-Recht en Averecht zal de gegevens bewaren zolang dit belastingtechnisch nodig is (op
dit moment is dat 7 jaar)
Welke gegevens hebben jullie van mij?
-Je kunt je gegevens altijd inzien, stuur ons gerust een email
Kunnen jullie mijn gegevens verwijderen?
-De online gegevens van uw account kunnen wij altijd verwijderen.
De crediteuren en debiteuren administratie zullen we wel 7 jaar lang moeten bewaren.

recht en averecht
Sonsbeeksingel 112
6822 BJ Arnhem
t: 026 3893438
VAT NL101611493B01 Chamber of Comerce Arnhem 09198386 Marijke Lennards - designer
BANK: ING 5549389 M. Lennards, IBAN: NL27INGB0005549389, BIC: INGBNL2A

e: info@rechtenaverecht.nl
www.rechtenaverecht.nl

