Privacy statement

bioTRADING vindt privacy belangrijk en heeft de nodige organisatorische en technische maatregelen
genomen om privacy van een ieder te waarborgen. Persoonlijke informatie wordt door bioTRADING
vertrouwelijk en veilig behandeld. bioTRADING verkoopt persoonlijke gegevens nooit aan derden en
zal deze alleen aan derden ter beschikking stellen wanneer die zijn betrokken bij het uitvoeren van
werkzaamheden namens bioTRADING. De hoeveelheid informatie wordt daarbij tot een minimum
beperkt en er worden eisen gesteld aan de verwerking en verwijdering hiervan, middels een
verwerkersovereenkomst. Gegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn
of waarmee ingestemd is.
Van klanten en leveranciers registreert bioTRADING uitsluitend de meest noodzakelijke
persoonsgegevens, met een zakelijk oogmerk.
Voor- en achternaam
(titel)
(geslacht)
Functie
(Bedrijfs) adres
(Bedrijfs) telefoonnummer(0)
(Bedrijfs) e-mail adres
Bedrijfswebsite
Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt door medewerkers van de afdelingen in- en verkoop,
financiële administratie, kwaliteitsmanagement en IT medewerkers. Indien van toepassing zijn er
verwerkersovereenkomsten met betrokken partijen afgesloten.
De persoonsgegevens zullen bewaard worden zolang er een actieve zakelijke relatie wordt
onderhouden.
In het kader van gegevensbescherming heeft u te allen tijde het recht op inzage, correctie en
verwijdering van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen kunnen of mogen geen wijzigingen of
verwijderingen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld als dat in strijd is met de wet of GMP richtlijnen.
Indien u meer informatie wilt over bioTRADING, ons privacy beleid, of een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Wij zullen zo
spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.
bioTRADING Benelux B.V.
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Communicatieweg 7
3641 SG Mijdrecht, Nederland
Tel: +31 (0) 297 28 68 48
Email: account@biotrading.com
Indien u medewerker bent van een klant van bioTRADING, dan kunt u een account aanmaken om in
te loggen op het afgeschermd besloten gedeelte van de website. Als gebruiker bent u zelf
verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Wij gaan er
van uit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord bevoegd is tot
het gebruik daarvan. Wanneer u vermoedt dat uw wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u
bioTRADING hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen
nemen. Van bezoekers van de website wordt geen persoonlijke informatie verzameld, dergelijke
informatie is enkel verkregen indien deze vrijwillig en bewust aan bioTRADING verschaft zijn.

