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Vaba Trading hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid geven we heldere
en transparante informate over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Vaba Trading houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verorde ning Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en
type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid
 de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens, welke 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 partjen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waar voor ze zijn verstrekt
 op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren
Vaba Trading is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals weergegeven in dit privacybe leid. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heef hierover of contact met ons
wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van de persoonsgegevens
1.

Klanten en leveranciers

Doelstellingen en grondslagen
Vaba Trading verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons
verstrekt. Wij verwerken deze gegevens ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
 administrateve doeleinden
 communicate over de opdracht en/of dienstverlening
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 de overeengekomen opdracht
Verwerking van de persoonsgegevens
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Vaba Trading de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
 voor- en achternaam
 (zakelijke) adresgegevens
 (zakelijk) telefoonnummer
 (zakelijk) e-mailadres
 IP-adres
 Overige persoonsgegevens die u ons actef verstrekt, bijvoorbeeld door het contactormulier op onze website in te
vullen, in correspondente en telefonisch.
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Bewaartermijn van de persoonsgegevens
Vaba Trading bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waar voor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet vereist is. Ten behoeve van bovengenoemde ver werkingen worden door Vaba Trading uw persoonsgegevens opgeslagen voor de periode gedurende de looptjd van
de overeengekomen opdracht en daarna alleen in de fnanciile administrate voor maximaal 7 jaar.
2.

Nieuwsbriefabonnees

Doelstellingen en grondslagen
Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Vaba Trading verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 informateverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en overige nieuwsuitngen
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 het inschrijvingsformulier nieuwsbrief
Verwerking van de persoonsgegevens
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Vaba Trading de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
 voor- en achternaam
 (zakelijke) adresgegevens
 (zakelijk) e-mailadres
 IP-adres
Bewaartermijn van de persoonsgegevens
Vaba Trading bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waar voor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet vereist is. Ten behoeve van bovengenoemde ver werkingen worden door Vaba Trading uw persoonsgegevens opgeslagen gedurende de periode dat u bent aangemeld
voor de nieuwsbrief.
3.

Prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Doelstellingen en grondslagen
Persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Vaba Trading
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 informateverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, nieuwsuitngen en/of gerichte contacten
De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 mondelinge toestemming, inschrijvingsformulier nieuwsbrief, afgife visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn
en overige social media
Verwerking van de persoonsgegevens
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Vaba Trading de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
 voor- en achternaam
 (zakelijke) adresgegevens
 (zakelijk) telefoonnummer
 (zakelijk) e-mailadres
 IP-adres
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 Overige persoonsgegevens die u ons actef verstrekt, bijvoorbeeld door het contactormulier op onze website in te
vullen, in correspondente en telefonisch of via social media
Bewaartermijn van de persoonsgegevens
Vaba Trading bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waar voor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet vereist is. Ten behoeve van bovengenoemde ver werkingen worden door Vaba Trading uw persoonsgegevens opgeslagen gedurende de periode dat u gezien wordt als
een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Delen van persoonsgegevens met derden
De gegevens die u aan Vaba Trading geef, verstrekken wij uitsluitend aan derde partjen indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of om te voldoen aan een wetelijke verplichtng of voor zo
ver u ons hiervoor schrifelijke toestemming geef. Met partjen (verwerkers) die in onze opdracht uw gegevens verwerken, maken wij afspraken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Wij maken gebruik van een derde partj voor:
 het verzorgen van onze (fnanciile) administrate
 het hosten van onze website

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor
schrifelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wetelijke vertegenwoordiger. Omdat wij niet kunnen controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 jaar is, raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de
online actviteiten van hun minderjarige kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over minderjarigen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u van mening bent dat Vaba Trading zonder ouderlijke toestemming
persoonlijke gegevens heef verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@vabatrading.nl om deze informate te laten verwijderen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Vaba Trading neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heef passende technische en organisatori sche maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatge verwerking, door bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Wij hebben
o.a. de volgende maatregelen genomen:
 alle personen die namens Vaba Trading van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 wij anonimiseren en zorgen voor de encrypte van persoonsgegevens als daartoe aanleiding of noodzaak toe is
 wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 wij testen en evalueren regelmatg onze maatregelen
Als u de indruk heef dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u
dan contact met ons op via info@vabatrading.nl.
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Cookies of vergelijkbare technieken
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstel lingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optmaliseren. Vaba Trading gebruikt op haar website alleen technische
en functonele cookies en analytsche cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informa te die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heef het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heef u het recht om
uw eventuele toestemming voor (een deel van) de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Vaba Trading of door één van onze verwerkers. Ook heef u het recht om
de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, uitsluitend in uw opdracht, direct aan een
andere partj. Wij vragen u zich te legitmeren voordat wij gehoor geven aan voornoemd verzoek.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vaba Trading, dan verzoeken wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan heef u altjd het recht een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Heef u naar aanleiding van dit privacybeleid vragen of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op.
Contactgegevens
Vaba Trading
Haarlemmerstraat 5K
2182 HA Hillegom
info@vabatrading.nl

