
Privacy verklaring  
Deze privacy verklaring verklaart hoe Alma Logistics BV (hierna – wij) omgaat met uw persoonlijke 
gegevens. We willen er zeker van zijn dat u op de hoogte bent van onze beleidslijnen en onze 
handelswijze ten aanzien van gegevensbescherming. Daarom raden we u aan om deze privacy 
verklaring zorgvuldig door te lezen. 
 
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen 
We doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te 
beschermen. We nemen de juiste technische en organisatorische maatregelen zodanig dat de 
verwerking voldoet aan de eisen van nationale wetten en die van de Europese Unie en waarborgen 
de bescherming van uw rechten. 
 
Neem bij vragen over de wijze waarop we uw persoonlijke gegevens behandelen en beschermen 
gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. 
 
Welke persoonlijke gegevens verwerken we 
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u 
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij 
verwerken: 

 Bedrijfsnaam 

 Voor- en achternaam 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 IP-adres 
 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en 

telefonisch 
 Bankrekeningnummer 

 
Waarom verwerken we uw persoonlijke gegevens 
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 Het maken van bestellingen, verkopen en de verwerking hiervan.  

 Verzenden van onze prijslijst; 

 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren; 

 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 

 Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens 
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 
Cookies 
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Statistieken worden niet gekoppeld 
aan individuele gebruikers. De statistieken worden bijgehouden met behulp van Google Analytics, 
dat hiervoor een aantal cookies op uw computer kan plaatsen. Een cookie is een klein tekstbestand 
dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet 
of smartphone. Wij maken enkel gebruik van analytische cookies. 
 
Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens 
We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy verklaring 
omschreven doelen te bereiken. Voor de bewaring van financiële gegevens gelden wettelijke 
bewaartermijnen. 



 
Aan wie verstrekken we uw persoonlijke gegevens 
Onder normale bedrijfsomstandigheden delen we uw persoonlijke gegevens met bedrijven die in 
opdracht van ons diensten uitvoeren. In geval dat dergelijke persoonlijke gegevens worden gedeeld, 
gaan wij een bindende overeenkomst aan met deze bedrijven waarin clausules met betrekking tot 
dataverwerking zijn opgenomen om er zeker van te zijn dat uw persoonlijke gegevens altijd conform 
toepasselijke wetten worden verwerkt. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken 
deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting.   
 

Wat gebeurt er als de privacy verklaring verandert 

Wij kunnen deze privacy verklaring periodiek bijwerken naar onze keuze. Wij doen dit bij nieuwe 

ontwikkelingen en/of aanpassingen in wet of rechtspraak. Wij raden u aan om deze privacy 

verklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.  

Uw rechten 
U heeft het recht om: 

 Toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we van u hebben; 

 Om een rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonlijke 
gegevens te vragen; 

 Bezwaar te maken tegen de verwerking. 
 
Zie onderstaande contactgegevens om deze rechten uit te oefenen. Ook als er vragen of 
opmerkingen zijn over ons privacy beleid neem dan gerust contact met ons op: 
 
Alma Logistics BV 
Gebroken Meeldijk 52 
2991 VD Barendrecht 
Tel. 0180-697949 
info@almalogistics.nl 
Kamer van Koophandel: 24340012 
BTW nummer: NL811015828B01 
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Als bezoeker heeft u ook het recht om online een klacht in te kunnen dienen. Hiervoor kunt u terecht 
bij de Autoriteit. Volg deze link naar de website. 
 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

