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Datum: 25-5-2018 
Ons referentienummer: B18-004 
 
Privacy beleid  
 
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy 
te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens 
verzamelen.  
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Metaalservice Altena. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het 
privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten geeft u aan het 
privacy beleid te accepteren. 
Metaalservice Altena respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en website en draagt er zorg voor 
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
 
Ons gebruik van verzamelde gegevens 
Gebruik van onze diensten 
Wanneer u zich aanmeldt om zaken met ons te doen vragen we u om bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens 
worden gebruikt om de dienst en/of levering uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen laptop. 
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 
 
Communicatie 
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Wij zullen 
deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 
 
Doeleinden 
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. 
 
Derden 
De informatie wordt niet met derden gedeeld.  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op al onze offertes, leveringen en overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd 
ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Inkoopvoorwaarden van opdrachtgever en/of derden 
hoegenaamd ook zijn uitgesloten.Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud. 
 

 

 
 
 
 


