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Privacy Beleid ARDEE B.V.
Als ARDEE B.V. zijnde zien wij het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te
beschermen. Middels deze verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u
van onze website en/of diensten gebruik maakt. Tevens kunt u lezen hoe wij deze gegevens
opslaan, beschermen en verwerken.
Dit privacy beleid is van toepassing op de website en/of de diensten van ARDEE B.V.
ARDEE B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en/of diensten, zij draagt
er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt behandeld zoals gesteld
in de AVG.

Het gebruik van persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en worden
vertrouwelijk behandeld.
Door gebruik te maken van onze website en/of diensten geeft u aan het privacy beleid te
accepteren.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor
hebben verkregen.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ARDEE B.V. of die van een
derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens
waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten,
zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden
geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het
cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht
naar eigen beveiligde servers van ARDEE B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken
deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en
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internetgebruik. U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of
uitschakelen.
Het is echter mogelijk dat sommige functies op onze website, niet correct functioneren als
cookies zijn uitgeschakeld.

Derden
Het kan voorkomen dat andere partijen uw gegevens krijgen. Met deze partijen sluiten wij een
verwerkersovereenkomst conform de AVG, zodat wij, zo veel als mogelijk, nastreven dat ook
deze partijen op een juiste manier omgaan met de betreffende gegevens.

Bewaartermijn
ARDEE B.V. bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren zoals eerder vermeld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen
overeenkomst met u tot stand komt.

Beveiliging
ARDEE B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen,
binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, om misbruik, verlies, toegang, verspreiding of wijziging
van gegevens door onbevoegden tegen te gaan.

Veranderingen
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast, indien noodzakelijk. Het is daarom
raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Gegevens inzien wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@ardee.nl. ARDEE B.V.
zal vervolgens binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Contact
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit
privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:
ARDEE B.V.
Boutershemstraat 46
4611 KD Bergen op Zoom
0164 – 242 305
contact@ardee.nl
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