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Privacyverklaring

Reikwijdte privacyverklaring
De Stichting Salvage is verantwoordelijk voor deze website. De privacyverklaring is van toepassing op de
persoonsgegevens die wij via deze website over u verzamelen.

Doel van de website
Wij bieden u op deze website informatie aan over het doel, de werkzaamheden en de partners van de Stichting
Salvage. Daarnaast stellen wij u in de gelegenheid om documenten te downloaden, zoals brochures, schade
formulieren, de klachtenprocedure, ons Magazine, informatie over schadestopbedrijven, brandpreventie tips en
onze voorwaarden voor Expertisebureaus.
Via het contactformulier kunt u vragen stellen, klachten indienen of opmerkingen plaatsen.

Doel verwerking van uw persoonsgegevens
Om uw vraag, klacht of opmerking te kunnen behandelen en om naar u te kunnen reageren, hebben wij uw
bedrijfsnaam, naam, adres-, woonplaats- en telefoongegevens en uw emailadres nodig.
Algemene bezoekgegevens
Wij houden algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. In dit kader registreren wij het IPadres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser
van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren voordat wij deze
gebruiken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het maken van analyses en worden niet aan derden
verstrekt.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zo lang als dit noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring genoemde
doeleinden. Wij bewaren uw gegevens aldus zo kort mogelijk, in elk geval niet langer dan twee jaar. Met uw
toestemming kunnen wij gegevens langer bewaren. Tenslotte gebruiken wij de gegevens na anonimiseren voor
statistische doeleinden.
Beveiliging
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang
krijgen tot persoonsgegevens. Toegang tot logbestanden met bezoekgegevens en andere bestanden met
persoonsgegevens is beperkt middels (onder andere) wachtwoorden en encryptie.
Ontvangers
Afhankelijk van uw vraag, klacht, of opmerking kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens verder te verwerken
in ons informatiesysteem PAS. Wij zullen u daar over informeren. Voor PAS geldt een privacyreglement waarin u
kunt lezen voor welk doel de persoonsgegevens verder worden verwerkt, aan wie deze persoonsgegevens
zonodig worden verstrekt en hoe lang de gegevens worden bewaard.
Uw persoonsgegevens kunnen bij de uitvoering van onze dienstverlening tevens worden doorgegeven aan
overige derden. Wij sluiten met al deze derden een verwerkersovereenkomst, waardoor zij zich (ten minste)
dienen te houden aan de voorwaarden zoals opgenomen in deze privacyverklaring.

Uw privacy rechten
U heeft het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld. U kunt ook om
verbetering, aanvulling, blokkering, verwijdering of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens vragen. De
mogelijkheid bestaat ook om bij ons verzet aan te tekenen tegen het (verdere) gebruik van uw gegevens of
hierover een klacht in te dienen. Voor het effectueren van uw rechten kunt u gebruik maken van het
contactformulier onder vermelding van: mijn privacy rechten. Wij zullen binnen vier weken op uw verzoek
reageren.

Hyperlinks
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met onze
website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met
uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van de betreffende websites te
lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigen van de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring indien nodig van een update te voorzien. U kunt aan
de datum op het voorblad zien, wanneer dit voor het laatst is gebeurd.
Contactgegevens
Heeft u vragen die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord? Heeft u suggesties of opmerkingen over de
inhoud van deze privacyverklaring en/of de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan komen
wij graag met u in contact. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier op de website of een e-mail
sturen naar: info@stichtingsalvage.nl

