Inleiding
Dit is de privacyverklaring van TSM Service, v/d Wijckstraat 4 te Raalte (hierna: TSM Service of wij). In deze
privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met jou verkrijgen. Wij
respecteren je privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk
wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website, wanneer je informatie opvraagt, een
opdracht plaatst of een overeenkomst afsluit.
Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
TSM Service kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van TSM Service, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website
aan ons verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
-

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Kamer van koophandel nummer
btw nummer

Waarom TSM Service persoonsgegevens nodig heeft
Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt,
en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet
bereikt kunt worden.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst van opdracht.
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt blijven actief gebruikt worden zolang je gebruik maakt van
onze diensten. Zodra je hiermee stopt, worden je persoonsgegevens niet meer actief gebruikt en blijven ze alleen
in het (mail)archief vindbaar.
Delen met anderen
TSM Service verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van uw websitebezoek
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van
YouTube op http://tsmservice.nl. Wij hebben geen invloed op deze cookies. Wat YouTube met de cookies en
persoonsgegevens doet kun je vinden in het privacy statement van Google.
Google Analytics
Wij gebruiken geen tracking cookies zoals Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website van TSM
Service gebruiken.
Beveiliging
TSM Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u
meer informatie wenst over de beveiliging van door TSM Service verzamelde persoonsgegevens, neem dan
contact met ons op:
Bedrijfsnaam:
Vestigingsadres:
Telefoon:
E-mailadres:
KvK:

TSM Service
v/d Wijckstraat 4
8101 EJ Raalte The Netherlands
+31(0)6-23171131
info@tsmservice.nl
KVK-05083031

