PRIVACYBELEID MR-SPOOR
We hechten veel waarde aan uw privacy en vinden het belangrijk dat u veilig en zorgeloos
van onze website en dienstverlening gebruik kunt maken zonder dat u hoeft na te denken
over mogelijk privacy risico’s.
WEBSITE
Uw pagina verzoeken en het ontvangen van eventuele websitedata vindt plaats via een
beveiligde (HTTPS) verbinding. U kunt dit herkennen aan het ‘slotje’ in de adresbalk van uw
browser of de vermelding ‘veilig’.
Cookies:
Wat zijn cookies:
Een cookies is een eenvoudige klein tekst bestandje met informatie. Cookies worden
meegestuurd met de pagina’s van websites en door uw webbrowser op uw computer
opgeslagen. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer
van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd
Functionele cookies:
Deze website gebruikt functionele cookies voor de juiste technische werking van de website.
Dit is standaard functionaliteit zonder enige vorm van bezoekers identificatie.
Statistieken cookies:
Voor het bijhouden van de bezoekers statistieken wordt gebruik gemaakt van eenvoudige
website statistieken waarbij alleen data verkeer wordt bijgehouden en geen persoonlijke
informatie of IP-adressen worden geregistreerd.
Marketing / tracking cookies:
Deze website maakt geen gebruik van marketing of tracking cookies.
Cookies deactiveren:
Indien u niet wenst dat uw browser cookies accepteert en opslaat, dan is het mogelijk deze
functionaliteit uit te schakelen in uw webbrowser. U draagt daarvoor zelf de zorg en
verantwoordelijkheid. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies
op de onze website.
Andere websites
Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube
video’s of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de website
van MR-spoor. Dus wanneer u de links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun
privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.
INFORMATIE
Welke persoonlijke informatie kan MR-spoor verzamelen en gebruiken:
Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie.
Informatie die u ons verstrekt via e-mail/telefooncontact of externe downloads zoals naam,
adres, vestigingsplaats, telefoonnummer, postadres, e-mailadres, website-adres en overige
(bedrijfs-)gegevens om informatie over onze dienstverlening op te vragen.
Waar toegestaan, kan MR-spoor informatie verzamelen over bepaalde personen en
bedrijven, verkregen door andere partijen. Dit helpt ons om onze administratie up-to-date te
houden, uit te breiden en te analyseren. Maar ook om nieuwe klanten te identificeren en, indien gewenst-, diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn.
MR-Spoor gebruikt uw persoonlijke gegevens om:
-Uw aanvraag (administratief) te verwerken inzake onze dienstverlening.
-Verklaringen, offertes, overeenkomsten, afspraken, informatie, nota’s of betalingen etc.
te verzamelen en/of naar u op te sturen.

-U relevante berichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie of aanbiedingen over
onze diensten aan te bieden. Alles volgens de vigerende wetgeving en alleen wanneer dit
door u is aangevraagd. We bewaren uw gegevens zolang deze nodig zijn voor het doel
waarvoor ze zijn opgeslagen. Niet langer.
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft dus veilig en vertrouwelijk. MR-Spoor zal
uw informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de industriestandaard om de aan
ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens
verzending en ook nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens
tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.
We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke
gegevens door anderen, met kwade bedoelingen, kunnen uitsluiten. Bewaar uw eigen
inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als u een
ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging
constateert. We kunnen uw persoonlijke informatie en/of gebruikersinformatie vrijgeven als
ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of
overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.
UPDATES
MR-Spoor kan het privacybeleid tussendoor bijwerken en een nieuwere versie op de website
plaatsen. De meest recente versie van ons privacybeleid vindt u altijd op onze website
mr-spoor.nl.
CONTACT/VRAGEN
Als u contact met ons wenst, kunt u dit telefonisch doen of door middel van de e-maillink op
de website. De link wordt geopend door uw eigen e-mailprogramma met uw eigen
PC beveiliging.
Als u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen of opmerkingen heeft,
neem dan contact met ons op!
MR-Spoor B.V.
Postbus 9121
3301AC Dordrecht
085 0438890
info@mr-spoor.nl
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