Privacystatement Fith bv
Fith hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw
privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Fith houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:
In ons Privacyreglement heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw
persoonsgegevens.
Een Verwerkingsregister bijhouden van de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken, met
welke doeleinden we dat doen, welke wettelijke grondslagen hiervoor gelden en wie de betrokken
partijen zijn;
Uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.
Fith is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u ons Verwerkingsregister
wilt inzien of vragen heeft over ons Reglement dan kunt u contact met ons opnemen via de
contactgegevens onder aan dit document.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze medewerkers.
U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij
gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Als wij u gegevens verwerken omdat wij uitvoering geven aan een overeenkomst of een wettelijke
verplichting, is het mogelijk dat wij hiervan melding moeten maken bij onze opdrachtgever en onze
opdracht niet langer kunnen uitvoeren.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op per mail info@fith.nl of bel ons (088-007 44 10).
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