
Privacy & Cookie Policy Van Wezel 
Verpakkingen Breda bv.
Van Wezel Verpakkingen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In 
deze Privacy & Cookie policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij 
omgaan met persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers van onze website.

Deze Privacy en Cookie Policy bevat de volgende onderdelen:

 Welke gegevens bewaren we van je?
 Voor welk doel gebruiken we je gegevens?
 Hoe lang bewaren we je gegevens?
 Waar worden je gegevens opgeslagen?
 Beveiliging
 Cookies
 Wijziging in Privacy en Cookie Policy

Welke gegevens bewaren we van u?
Als je ons contactformulier invult, vragen we u persoonsgegevens te verstrekken. Gegevens die 
we van u vragen en bewaren zijn uw naam en e-mailadres.

Voor welk doel gebruiken we uw gegevens?
Deze gegevens worden gebruikt om een passende reactie of voorstel op uw aanvraag te kunnen
doen. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Wij zullen uw 
persoonlijke gegevens nooit aan derden geven of verkopen voor andere doeleinden. 

Hoe lang bewaren we je gegevens?
We bewaren persoonsgegevens gedurende de periode dat u gezien wordt als een klant, 
prospect en/of geïnteresseerde.
Mocht u uw gegevens willen aanpassen of willen dat we uw gegevens uit ons systeem 
verwijderen, dan kunt u ons dit laten weten via een mail naar info@vanwezel.nl

mailto:info@vanwezel.nl


Waar worden je gegevens opgeslagen?
De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server bij een derde partij. Deze derde partij
heeft zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle 
gegevens die verwerkt worden adequaat worden beschermd. Zij zijn verplicht om de 
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 We voorzien onze website regelmatig van automatische veiligheidsscans.

 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke 
of technische incidenten;

 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens.

Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons 
via info@vanwezel.nl.

Cookies
Deze website gebruikt functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische 
werking van onze website mogelijk te maken. Verder zorgen deze cookies ervoor dat de website 
gebruiksvriendelijk is.

Wijziging in privacy policy

Deze privacy policy is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. 
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in 
deze privacy policy. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy policy te raadplegen.
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