Privacy beleid
Waru GmbH is zich ervan bewust dat wij de verantwoordelijkheid hebben uw vertrouwen
niet te beschamen. Graag informeren wij u op welke manier wij uw gegevens inwinnen,
waarom wij deze gegevens inwinnen en hoe wij de gegevens beschermen.
De onderstaande privacy verklaring is van toepassing op communicatie en diensten met en
van Waru GmbH. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te
accepteren. Via enkele links in onze website komt u op de websites van onze dealers, het
gebruik van deze websites valt buiten de verantwoordelijkheid van Waru GmbH.
Hoe gebruiken wij uw gegevens:
De enige manier waarop wij uw gegevens ontvangen is via de e-mail. U heeft de controle
over uw gegevens door alleen de gegevens die u kwijt wilt aan ons over te dragen. De
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Waru GmbH. Wij zullen deze
gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Aangeleverde verzendgegevens gaan voor éénmalig gebruik naar onze fabriek in Rinteln
(Dld).
Gebruik
Waru GmbH verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan beschreven
in deze verklaring.
Cookies
Onze website is opgebouwd via Wordpress, onze website gebruikt geen cookies. Wij
verzamelen dan ook geen gegevens van u tijdens uw bezoek aan onze website.
Extern
Alleen aflevergegevens worden door ons gedeeld met de fabriek in Rinteln. Verder geven wij
geen informatie af aan derden. De werknemers in Duitsland zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor ze worden gebruikt of zoveel langer als nodig is gelet op een wettelijke
bewaarplicht (zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van 7 jaar). Dat wil zeggen dat de
gegevens direct worden verwijderd, zodra niet langer noodzakelijk is dat deze gegevens
bewaard moeten worden voor het doel waarvoor ze worden gebruikt.

Datalek
Indien u het idee heeft of bewijs heeft dat er een datalek is ontstaan gelieve dit direct aan
ons te melden. Onze netwerkbeheerders nemen deze melding altijd serieus en zullen deze
melding direct onderzoeken. Na het onderzoek zullen wij in overleg met het Autoriteit
Persoonsgegevens en aan de betrokkene(n) om te bepalen of dit officieel gemeld dient te
worden.
Controle
U kunt vanzelfsprekend altijd inzage krijgen in uw gegevens in combinatie met Waru GmbH,
ook kunt u ons altijd benaderen of wij uw gegevens willen verwijderen.
U kunt het verzoek indienen bij john@hilariustrading.nl
Regels veranderen …
Wij doen onze uiterste best om deze privacy verklaring up-to-date te houden. Indien er
wijzigingen zijn voor deze verklaring zullen wij dit doorvoeren op deze website. Het is
verstandig deze verklaring regelmatig door te lezen.
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