Privacybeleid AEP Marine Parts B.V.
AEP Marine Parts B.V (hierin benoemd als ‘’AEP’’ of ‘’wij’’) is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren uw privacy en zijn
toegewijd om het te beschermen zoals beschreven in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Ons privacybeleid beschrijft, de soorten informatie die wij mogelijk van u verzamelen of die u mogelijk
verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze producten en/of onze diensten en hoe wij uw gegevens
verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en openbaar maken.
Lees dit beleid zorgvuldig door zodat u ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw informatie
begrijpt. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze werkwijze, is het uw keuze om geen gebruik
te maken van onze producten en/of diensten. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, controleer
daarom regelmatig ons beleid op updates.
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met AEP wilt opnemen, dan is AEP bereikbaar
d.m.v. onderstaande contactgegevens:
Contactgegevens:
AEP Marine Parts B.V.
van Hennaertweg 9
2952 CA Alblasserdam
Nederland
+31 (0)78 692 0037
privacy@aepint.nl
www.aepmarineparts.com
Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken bepaalde gegevens. Dit kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet
altijd alle onderstaande persoonsgegevens. Dit is afhankelijk van de diensten en relatie tussen ons. Zo
werken wij bijvoorbeeld met betalingsgegevens wanneer u een order plaatst of een factuur betaalt,
maar deze gegevens bewaren wij niet bij een inschrijving voor de nieuwsbrief.
Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en relatie tussen u en ons bedrijf, kunnen wij de volgende
persoonsgegevens van u verwerken:
 Naam;
 E-mailadres;
 Functie;
 Gegevens over uw gebruik van onze diensten en producten;
 Geslacht;
 Interesses;
 Telefoonnummer(s);
 Betaalgegevens.
Wij verzamelen deze informatie:
 Direct van u, wanneer u deze aan ons verstrekt;
 Automatisch;
 Van derden, zoals bijvoorbeeld onze leveranciers.
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Grondslagen verzamelen persoonsgegevens
Op basis van één of meerdere van onderstaande grondslag(en) verwerken wij u persoonsgegevens:
 Toestemming van de betrokken persoon;
 De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
 De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
Doeleinden
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Om uw bestelling te verwerken, u te informeren over het verloop en de bestelling financieel
en logistiek af te handelen;
 Om uw sollicitatie te behandelen en te verwerken;
 Om onze nieuwsbrief en/of reclame te verzenden;
 Om te ondervinden welke onderwerpen spelen bij consumenten en zo te bepalen welke
producten en diensten interessant zijn;
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren;
 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 Wettelijke verplichtingen voor onze belastingaangifte;
 Wettelijke verplichtingen voor onze personeelsdossiers;
 Wettelijke verplichten in het kader van de BAL wetgeving.
Verstrekking aan derden
Wij geven in een aantal gevallen de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen.
Zo maken wij gebruik van derde partijen voor het verwerken van persoonsgegevens, afhandelen van
betalingen, versturen van nieuwsbrieven, et cetera. Wanneer wij uw gegevens aan een derde
verstrekken, zorgen wij er o.a. voor (middels een verwerkersovereenkomst) dat uw gegevens niet voor
andere doeleinden worden gebruikt. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere
partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
Met elke derde partij die werkt met persoonsgegevens, welke door ons aan hen zijn verstrekt, zijn
toetsbare regels en/of contracten opgesteld, welke voldoen aan de AVG wetgeving.
Profilering en cookies
Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om u de beste hulp en
ondersteuning te kunnen bieden. Door uw gegevens te combineren, kunnen wij gepersonaliseerde
aanbiedingen en content aanbieden, die aansluiten bij uw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook
onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Bij het verzamelen en combineren
van deze gegevens maken wij geen gebruik van cookies.
Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan
16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders en verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen onder de 16. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand onder de 16 jaar, neem dan contact met ons op
via privacy@aepint.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
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Beveiligen
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij, dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben
tot de gegevens, dat de toegang tot deze gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen
regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt worden.
Bewaren
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens
bewaren zolang dit nodig is om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. De bewaartermijn van de
persoonsgegevens is één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren
omdat de wet ons dit verplicht.
Uw rechten
Onder de AVG privacywet heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
Het recht op dataportabiliteit
Hierbij dient AEP uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Het recht op vergetelheid
Als u niet langer uw gegevens bij AEP vastgelegd wilt hebben dan heeft u het recht op het laten wissen
van uw gegevens.
Het recht op inzage
U heeft het recht om te allen tijden uw gegevens op te vragen die bij AEP vastgelegd en bewaard zijn.
Het recht op rectificatie en aanvulling
Als uw gegevens niet kloppen of zijn veranderd dan heeft u het recht dit te laten rectificeren door AEP.
Het recht op beperking van de verwerking
Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
Het recht om bezwaar te maken
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wij helpen u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten u en
AEP er desondanks niet uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om
een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt hier contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wilt u zich op één of meerdere van de bovenstaande rechten beroepen?
Dan kun u dit schriftelijk (per brief of e-mail) kenbaar maken.
U kunt ons e-mailen op: privacy@aepint.nl of stuur een brief naar onze marketing afdeling.
Wij reageren zo snel mogelijk, met een maximum van 4 weken, op uw verzoek.
Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.
Vragen en/of opmerkingen
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd terecht bij ons. U kunt ons per mail bereiken op:
privacy@aepint.nl of per post t.a.v. de afdeling marketing.
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