PRIVACYVERKLARING
Fuser Almere, gevestigd aan de Hendrik Werkmanstraat 13, 1328AP Almere,respecteert uw
privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Wij verwerken persoonsgegevens in
overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Binnen Fuser Almere
is Wim de Bruijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Fuser Almere gebruikt van relaties uitsluitend de volgende gegevens:
Uw naam en/of de naam van uw bedrijf
Uw adres en/of het adres van uw bedrijf
Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf
Uw telefoonnummer en/of het telefoonnummer van uw bedrijf
Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf
Het btw-nummer van uw bedrijf
Deze gegevens gebruiken wij om contact met u te kunnen onderhouden inzake het uitvoeren
van onze dienstverlening voor administratieve doelen en / of om u te informeren over
ontwikkelingen binnen onze organisatie. Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt door de
daarvoor verantwoordelijke persoon.
Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard
Wij bewaren uw gegevens zolang wij een zakelijke relatie onderhouden. Wanneer u hebt
aangegeven dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten en geen informatie
meer wilt ontvangen, dan worden uw gegevens uit ons bestand verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden nooit met derden gedeeld. De enige uitzondering zijn
overheidsinstanties en slechts dan wanneer daar een wettelijke verplichting geldt.

Cookies of vergelijkbare technieken
Fuser Almere gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Het gebruik van de website www.lierop.nl Van Lierop & Partners heeft passende technische
en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website
te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Fuser
Almere van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover
geheimhouding te betrachten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fuser
Almere. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek
kunt indienen om uw bij ons bekende persoonsgegevens naar u, of een andere door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, intrekking, verwijdering of gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
wim@fuser.nl. Wij reageren hierop dan zo spoedig mogelijk.
Tevens hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons
Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Fuser Almere neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via
wim@fuser.nl.
Contactgegevens:
Fuser Almere
Hendrik Werkmanstraat 13
1328AP Almere
M 06 53932953
E wim@fuser.nl

