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Middels deze privacyverklaring willen we u meedelen dat de door u aan ons toevertrouwde
persoonsgegevens veilig zijn bij ons, dat we er zorgvuldig mee omgaan en dat wij ze volgens de wet
gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u verwerken,
met welk doel en welke rechten u heeft.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de gehele organisatie en alle vestigingen.
Contactgegevens
BF Global Logistics
Gesworenhoekseweg 3
5047 TM Tilburg
privacy@bfglogistics.com
013-4582970
Persoonsgegevens die wij verwerken
BF Global Logistics BV verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
De volgende persoonsgegevens verwerken wij:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens (zakelijk)
- Telefoonnummer (zakelijk)
- E-mailadres (zakelijk)
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt voor de uitvoering van de gegeven
opdracht, in correspondentie of door een door ons aangemaakt profiel op onze website
Het doel en de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
BF Global Logistics BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om goederen en diensten bij u af te halen of af te leveren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om aan de wettelijke verplichting te voldoen.
Bewaartermijn
BF Global Logistics BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Willen we het langer bewaren
dan zullen we u altijd een verzoek tot goedkeuring doen.
Cookies
Onze website gebruikt technische en functionele cookies. Tevens gebruiken we analytische cookies
die echter geen inbreuk maken op uw privacy. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in
kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Op onze website zijn tevens social media buttons opgenomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
tracking cookies waarbij enkel het IP-adres vastgelegd wordt.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige instellingen van onze
website zullen dan niet meer optimaal functioneren.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
In zijn algemeenheid delen we geen persoonsgegevens met derden, behalve als ze nodig zijn voor:
- De uitvoering van de dienst waarvoor u ons inhuurt
- Het voldoen aan een wettelijke verplichting
- De bescherming van onze rechten, ons bezit en veiligheid
Wijzigingen in deze privacyverklaring
BF Global Logistics BV behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze
Privacyverklaring.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft de volgende rechten:
•
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
•
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
•
het laten corrigeren van fouten
•
het laten verwijderen van persoonsgegevens
•
het intrekken van toestemming
•
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
•
het laten overdragen van uw persoonsgegevens naar uzelf of een derde
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens digitaal indienen bij ons via het emailadres: privacy@bfglogistics.com
Beveiliging
BF Global Logistics BV neemt passende maatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te
beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dan kunt u
ons dat digitaal melden via het emailadres: privacy@bfglogistics.com
Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

