PRIVACY VERKLARING

FOOD TRUCK COMPANY B.V. GEBRUIKT DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN:

PERSOONSGEGEVEN
IP-adressen

DOEL
Het bijhouden van bezoekersstatistieken

Bedrijfsnaam

Om u als prospect of klant te identificeren, voor onze
administratie en om te voldoen aan wettelijke administratieve
verplichtingen

Naam contactpersoon

Om u als prospect of klant te identificeren en om u aan te
kunnen spreken

Geslacht

Om u op de juiste manier aan te kunnen spreken

E-mail

Om de vragen die u via onze website stelt te kunnen
beantwoorden, voor verdere correspondentie aangaande uw
aanvraag

Telefoonnummer

Om contact met u op te kunnen nemen aangaande uw aanvraag

Website

Om kennis te nemen van uw business en branche, zodat wij uw
aanvraag en vragen zo goed mogelijk kunnen beantwoorden

Land

Om te kunnen bekijken met welke wetgeving wij te maken
hebben aangaande uw aanvraag

Adresgegevens

Ten behoeve van offertes, overeenkomsten en facturen

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf. In de volgende gevallen kan het nodig zijn
om uw gegevens door te geven aan anderen:
1.

LEVERANCIERS (WAARONDER ‘BEWERKERS’):

Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder een websitebeheerder, een
hostingbedrijf, de ontwikkelaar van ons CMS-systeem. De toegang van deze partijen tot
uw gegevens hebben wij vastgelegd in verwerkersovereenkomsten, waarin wij
overeenkomen dat deze partijen uw gegevens slechts incidenteel en alleen indien nodig

inzien en dat uw gegevens nimmer voor eigen doeleinden mogen worden gebruikt, noch
aan derden mogen worden verstrekt.

2.

ACCOUNTANT

De gegevens die op uw factuur staan, moeten wij doorgeven aan onze accountant
3.

JURIDISCH ADVISEURS

Bij een juridisch geschil kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven aan een
juridisch adviseur. Alleen de in dit verband noodzakelijke gegevens kunnen worden gebruikt
in de juridische procedure.
4.

OVERHEIDSINSTANTIES

Als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, geven wij uw gegevens door aan overheidsinstanties,
bijvoorbeeld de Belastingdienst.

COOKIES
Food Truck Company maakt geen gebruik van cookies.

GEGEVENSOPSLAG
Uw gegevens worden alleen in Nederland opgeslagen en niet buiten de EER, waar de AVG
niet van toepassing is.

DUUR VAN DE GEGEVENSOPSLAG EN RECHT VAN VERWIJDERING
Jaarlijks wordt ons CMR-systeem geüpdatet. Hebben wij 6 maanden of langer geen contact
met u gehad, dan worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij verplicht zijn uw gegevens
conform de wettelijke bewaartermijn langer te bewaren ten behoeve van inzage door
overheidsinstanties (bijvoorbeeld de Belastingdienst).
Uiteraard kunt u ook zelf beslissen uw gegevens per direct uit ons systeem te willen
verwijderen. Mailt u ons daarvoor op join@foodtruckcompany.com en wij dragen zorg voor
onmiddellijke verwijdering.
U kunt uw gegevens altijd inzien. Mailt u ons voor een verzoek daartoe op
join@foodtruckcompany.com
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SOLLICITATIES
Heeft u gesolliciteerd bij Food Truck Company? Wanneer u niet bij ons in dienst treedt,
verwijderen wij onmiddellijk na uw afwijzing al uw persoonlijke gegevens, tenzij wij uw
schriftelijke akkoord ontvangen uw gegevens te bewaren ten behoeve van eventueel
toekomstige vacatures.
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