PRIVACY BELEID
KVF Stanfit BV. Versie 1.0, 18 juni 2018.
Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uw privacy te beschermen, hebben we een
privacy beleid opgezet. In ons privacy beleid geven we u duidelijkheid over welke gegevens er worden
verzameld en welke gegevens door ons worden gebruikt.
Ons privacy beleid is van toepassing op alle diensten van KVF Stanfit BV. en niet van derden. Door
gebruik te maken van onze website www.kvf-stanfit.nl accepteert u ons privacy beleid.
Persoonlijke omgeving
Wanneer u zich aanmeldt bij onze persoonlijke omgeving, vragen wij u om enkele persoonsgegevens.
Deze persoonsgegevens gebruiken wij om de diensten voor u uit te kunnen voeren. Deze
persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet
verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.
Delen van persoonsgegevens met derden
KVF Stanfit BV. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met
bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KVF Stanfit BV.
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt KVF Stanfit BV.
uw
persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
KVF Stanfit BV. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
E-mail
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, kan het zijn dat wij die berichten opslaan. Deze
persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet
verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Doeleinden
KVF Stanfit BV. verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor de genoemde doeleinden die
worden beschreven in ons privacy beleid, tenzij van tevoren schriftelijk door u goedgekeurd.
Derden
De informatie wordt enkel op onze eigen server opgeslagen en niet met derden gedeeld.
Veranderingen
Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website www.kvfstanfit.nl Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in
ons privacy beleid. De meest up to date versie van ons privacy beleid staat altijd op onze website. Wij
raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Persoonsgegevens
KVF Stanfit BV. 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, neem dan contact op met KVF Stanfit BV.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar info@kvf-stanfit.nl
Vragen en feedback
KVF Stanfit BV.
Oostelijke Industrieweg 14
8801 JW Franeker
0517 391078
www.kvf-stanfit.nl
Kvk: 01032722

