Privacyverklaring Atomis B.V.
Atomis B.V. dankt u voor uw interesse in onze producten en diensten. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig
met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt
vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:



gebruiken in overeenstemming met het doel waar deze voor zijn verstrekt.



beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt.



niet met anderen zullen delen.



zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen
heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens
omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email sturen aan account@atomis.nl of
gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze pagina.

Doeleinden
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze zelf aan
ons verstrekt. Atomis B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Verzenden van onze nieuwsbrief en/of het sturen van een reclamefolder of catalogi.



Voor de opvolging van uw bestelling en het algemene klantenbeheer.



Voor boekhoudkundige doeleinden.



U te kunnen bellen, e-mailen of per post te informeren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren en u te informeren over onze producten en diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Naam, voornaam, adres, telefoonnummer en emailadres.



En indien u een zakelijke klant of leverancier bent: uw bedrijfsgegevens, contactpersoon, adres,
telefoonnummer, emailadres, BTW- en inschrijvingsnummer bij de kamer van koophandel en
bankgegevens.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens
zijn noodzakelijk voor de overeenkomst en worden bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.

Communicatie
Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de
wettelijke bewaarplicht opgeslagen.

Nieuwsbrieven
Op de website, per email of via ons klantformulier kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Abonnees van
deze nieuwsbrief kunnen zich daarvoor desgewenst afmelden via de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief.
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Derden
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In geen geval verkoopt Atomis B.V. uw persoonsgegevens
aan derden.

Beveiliging
Atomis B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de door u verstrekte
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Website bezoek
Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles
bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet
na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze
logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses bewaard.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Onze website
maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast
passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de
gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

Minderjarigen
Atomis B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@atomis.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn
opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken
uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo
snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe
waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden aan account@atomis.nl of gebruik maken van de
contactgegevens onderaan deze pagina.

Bewaartermijn
Atomis B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt
dan wel op grond van de wet is vereist.
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Veranderingen
Het kan voorkomen dat de privacy policy van Atomis B.V. wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom raadzaam
om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens

Atomis B.V.
Jadelaan 33
2132 XX Hoofddorp
Nederland
Vragen over het privacy beleid kunnen per post gesteld worden, t.a.v. de directie, of per e-mail via info@atomis.nl
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018
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