Privacy Verklaring
Recyclebox ontvangt en verwerkt persoonsgegevens via de telefoon, bij opdrachten en via de website
www.recycle-box.nl. Recyclebox respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en
vertrouwelijk, conform de nieuwe wetgeving op het gebied van privacy. U kunt de nieuwste wetgeving (AVG)
vinden op http://www.privacy-regulation.eu/nl/. Recyclebox maakt met deze privacyverklaring inzichtelijk
welke persoonsgegevens Recyclebox verzamelt, gebruikt en met welk doel dit gebeurt.

Gegevens

De persoonsgegevens die Recyclebox verkrijgt en gebruikt zijn altijd verkregen na initiatief van de
verstrekkende organisatie. Recyclebox verwerkt en gebruikt persoonsgegevens voor haar dienstverlening.
Recyclebox verklaart de volgende persoonsgegevens te verwerken:
Naam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Geslacht (t.b.v. tenaamstelling factuur en eventuele correspondentie)
IP adres
Recyclebox ontvangt van organisaties datadragers welke mogelijk persoonsgegevens bevatten.

Doel
De onderstaande persoonsgegevens worden door ons verwerkt met de volgende doelen:
U te informeren over de dienstverlening van recyclebox;
Het gebruikmaken van de website, waaronder het maken van afspraken;
Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website, telefonisch of per mail;
Het leveren van opslagmaterialen;
Het deugdelijk en betrouwbaar vernietigen van gegevens op datadragers.

Bewaringstermijn
Recyclebox gebruikt en bewaard de persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk. Persoonsgegevens
worden bewaard zolang het nodig is om onze informatie en/of dienstverlening aan u te leveren, tenzij een
wettelijke verplichting ons noodzaakt de gegevens gedurende een wettelijke termijn te bewaren.

Verstrekking van uw gegevens aan derden

Recyclebox verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of
wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de uitvoering van uw opdracht of onze dienstverlening.

Rechten van betrokkenen
U kunt uw klantgegevens op verzoek inzien, aanpassen en laten verwijderen. Neemt u daartoe contact op
via bovenstaande contactgegevens, of via info@recycle-box.nl. De organisaties/personen waar Recyclebox
gegevens van gebruikt, kunnen bezwaar maken tegen het verwerken en opslaan van de gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Recyclebox neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Recyclebox kan van organisaties datadragers ontvangen, welke mogelijk persoonsgegevens en/of andere
vertrouwelijke gegevens bevatten. Het doel is een deugdelijke en betrouwbare vernietiging van deze
datadragers of de gegevens op de datadragers. Recyclebox zal deze datadragers nimmer benaderen,
toegankelijk maken, kopiëren of de gegevens zichtbaar maken. Recyclebox zal de datadragers uitsluitend
benaderen voor de vernietiging van gegevens en/of de datadrager. Daarom is het voor Recyclebox nimmer
mogelijk om inzage te geven in persoonsgegevens of te achterhalen wanneer en welke persoonsgegevens
zijn vernietigd. Recyclebox vernietigd conform de opdracht alle gegevens en/of datadragers in het kortst
mogelijke tijdsbestek. Met de opdrachtverstrekking verklaard de organisatie akkoord te gaan met de inhoud
van deze privacyverklaring.
Recyclebox heeft een aantal maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, onder meer
via beveiligingssoftware zoals virusscanners, een SSL certificaat en een firewall. Recyclebox maakt geen
gebruik van cookies of andere analysesoftware.
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons via: info@recycle-box.nl
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