Privacy verklaring
Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) in werking.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming is de nieuwe Europese Verordening op het gebied
van privacy en het verwerken van persoonsgegevens. Deze is twee jaar geleden in werking getreden
en is vanaf 25 mei 2018 in heel Europa van toepassing. De AVG is de opvolger van een Europese
richtlijn uit 1995, die in Nederland omgezet werd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Al deze
wetgeving komt te vervallen. De AVG wordt binnenkort de énige privacywet, waar mensen zich
direct op kunnen beroepen.
Naar aanleiding van de nieuwe Europese privacyregelgeving (AVG) lichten we toe hoe
Westland Verpakkingen uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en verwerkt.


Wanneer u producten offline of online koopt

Wij werken met twee platformen voor onze webshops. Lightspeed en Mijn Webwinkel. Als u een
product koopt verzamelen wij persoonlijke informatie van u, zoals bedrijfsnaam, naam, adres,
emailadres, telefoonnummer, KvK nr, BTW nr. zodat we uw bestelling kunnen verwerken en leveren.
Wij bekijken of bewaren uw betaalkaartgegevens niet. Een derde partij, Mollie, verwerkt de
betaalkaartgegevens wanneer een betaalkaart is gebruikt voor aankoop. Voor onze administratie
gebruiken wij Exact Online. We raden u aan om het Privacybeleid van Mollie, Lightspeed,
Mijn Webwinkel en Exact Online zorgvuldig door te nemen.


Ander gebruik van persoonlijk informatie door Westland Verpakkingen

Wij kunnen persoonlijke informatie ook gebruiken voor operationele of interne statistische
doeleinden, bijvoorbeeld voor het genereren van verkooprapportages en het analyseren en meten
van demografische gegevens, kooptrends, interesses van gebruikers en andere trends onder onze
klanten. Wij delen geen persoonlijke informatie met derden ten behoeve van hun eigen
marketingdoeleinden.
 Wij maken gebruik van Google Analytics.
 Wij maken gebruik van (re)marketing diensten van: Google en Facebook.
 Voor onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van La Posta
Als u geen marketing gerelateerde correspondentie/nieuwsbrieven van Westland Verpakkingen
wenst te ontvangen, kunt u zich altijd uitschrijven in een willekeurige e-mail nieuwsbrief die u van
Westland Verpakkingen ontvangt.


Beveiliging

Westland Verpakkingen neemt redelijke beveiligingsmaatregelingen om de door haar beheerde
informatie te helpen beschermen tegen misbruik, ongeautoriseerde toegang, verlies en
ongeautoriseerde openbaarmaking of wijziging.
Voor alle webshops zijn er SSL veiligheidscertificaten.
Verwijderingsverzoeken van uw gegevens kunnen via e-mail worden ingediend:
info@westlandverpakkingen.nl

