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Privacy Statement CCP International BV
CCP International BV, hierna CCPI, hecht veel waarde aan het zorgvuldig en transparant verzamelen en beschermen van data of persoonsgegevens. Middels dit statement willen wij u duidelijk maken welke en op wat voor manier wij data verzamelen en voor welke toepassing deze gebruikt worden.
In de AVG staan een zestal rechten vermeldt van betrokkenen. CCPI zal ten allen tijden deze rechten respecteren en
uitvoeren. Wanneer u gebruik wil maken van een of meerdere privacy rechten kunt u contact met ons opnemen
middels een e-mail naar info@ccpi.nl.
Daarnaast zullen wij trachten om middels privacy by design en by default de privacyrisico’s zo klein mogelijk te houden. Daarnaast trachten wij door veiligheidsmaatregelen te treffen uw gegevens zo goed en veilig mogelijk op
te slaan. Hiervoor nemen wij passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige toegang of
misbruik van uw gegevens tegen te gaan. Wij zullen echter bij een eventueel datalek alle personen waarvan data is
opgeslagen en de betrokken instanties informeren.
Onze website is een bron van informatie voor u als gebruiker. Dit is onze databank waarin o.a. gebruikers van onze producten de veiligheids- en technische productinformatiebladen kunnen vinden. Op onze website worden algemene
persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Hieronder vallen bijvoorbeeld het IP-adres, het tijdstip van uw bezoek
aan onze website en eventuele gegevens die uw internetbrowser verstrekt. Deze gegevens worden verzameld en gebruikt voor analyses om onze website te verbeteren en de functionaliteit ervan te verhogen. Deze gegevens worden
niet door CCPI verstrekt aan derden partijen. Om deze gegevens te verwerken maken wij gebruik van Google Analytics.
CCPI kan verschillende soorten gegevens verzamelen en verwerken. Hieronder vallen de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam
• Functie
• E-mailadressen
• Bedrijfsnaam
• Bedrijfsadressen (lever- en postadres)
• Debiteurnummer
• Telefoonnummer
• IP Adres
• Locatie
De bovenstaande gegevens kunnen verzameld worden inzake het bezoeken van onze website, het aanvragen van
samples, het uitbrengen van een offerte of het versturen van andere relevante informatie (TDS, MSDS etc.), zodra er
ingeschreven wordt voor onze nieuwsbrief, het beantwoorden van vragen, het versturen van correspondentie zoals
verkoopfacturen, orderbevestigingen of projectadviezen etc. De gegevens worden gebruikt voor het optimaliseren
van onze processen het verhogen van de algehele kwaliteit van onze dienstverlening. In het geval van onze nieuwsbrief betreft dit primair het verstrekken van informatie de relevant is voor onze relaties.
Inzake de nieuwe AVG wet dient voor het verzamelen van gegevens een bepaalde grondslag te liggen. Voor vrijwel
alle zaken geldt dat de grondslag is dat er toestemming wordt gegeven. In het geval van bijvoorbeeld leveringen of
het toesturen van informatie, geldt dat de grondslag hiervoor het uitvoeren van een overeenkomst is.
Wij zullen uitdrukkelijk geen persoonsgegevens openbaar maken of verstrekken aan derden partijen. De enige
uitzonderingen zijn wanneer wij bepaalde gegevens moeten verstrekken om aan de grondslag van het uitvoeren
van een overeenkomst te voldoen of indien er sprake is van een gerechtelijke of toekomstig gerechtelijke procedure.
CCPI zal de persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
desbetreffende grondslag.
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