PRIVACY STATEMENT
Ultrapak BV is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een
onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze
verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Ultrapak BV is
vanzelfsprekend alvast in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming
Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in
mei 2018 van kracht is geworden.
Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:
1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2. Marketingactiviteiten;
3. Beveiligingsniveau;
4. Rechten van betrokkenen;
5. Contactgegevens;
6. Bewaarperiode
7. Aanpassen privacy statement.

1) Doeleinden van gegevensverwerking
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen
verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te
sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij
wie wij zaken en/of diensten inkopen.
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te
kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak
of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen
verrichten, met u te communiceren als ook te kunnen factureren.
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens
eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat
nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of
dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een
bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en met u te kunnen
communiceren.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of
onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de
hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij
uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden die aan ons toeleveren of in onze
opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van interne – en externe
serverruimte voor de opslag van (delen van) onze administratie, waar uw persoonsgegevens
een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan deze
partners verstrekt.

2) Direct Marketing
Wij zullen de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de
toekomst (persoonlijk) per e-mail op de hoogte te brengen van onze producten en diensten.
Ultrapak BV houden, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens
bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer,
het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden
geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de
website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Daarnaast kunnen
klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn
het communiceren met bestaande- en potentiele klanten over nieuwe producten, diensten of
functies van Ultrapak BV. Mocht u geen prijs (meer) stellen op onze (reclame) uitingen dan
kunt u zich afmelden via de afmeldlink die te vinden is onderaan iedere mailing.

3) Beveiligingsniveau
Ultrapak BV beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en
administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde
toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan
firewalls en wachtwoorden alsmede fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de
data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data welke aan ons is
verstrekt, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen
onder punt 5.

4) Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek de
mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht
feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te
laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over
onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5) Contactgegevens
U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Ultrapak BV.
Arkerpoort 16
3861 PS NIJKERK
T. +31 (0) 88 – 331 0 331

6) Bewaarperiode persoonsgegevens
Offertes aan u verzonden of van u ontvangen blijven in ons systeem bewaard, tenzij u hier
tegen bezwaar maakt en/of schriftelijk aangeeft dit niet te willen. Daarnaast hanteren wij de
wettelijke bewaarplicht van onze administraties van 7 jaar. Dit zoals valt binnen de
bewaarplicht voor de belastingdienst.

7) Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op
onze website (www.ultrapak.nl) worden gepubliceerd.

