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BorgImpex BV hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en 

(persoons)gegevens deze worden dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en 

beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke 

persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.  

Verwerken van persoonsgegevens 

BorgImpex BV kan persoonsgegevens van u verwerken omdat u gebruik 

maakt van onze dienstverlening of omdat u deze gegevens zelf aan ons 

verstrekt.  

Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze 

dienstverlening en/of overeenkomst en/of u te informeren. Zonder deze 

persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk uitvoering te 

geven aan onze dienstverlening en/of overeenkomst en/of u te informeren. 

Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw 

verzoek. 

Indien u zaken met ons wil doen of wij met u  zullen wij tot een 

overeenkomst komen. In dat geval hebben wij verschillende gegevens van 

u nodig, waaronder ook persoonsgegevens. U kunt dan denken aan de 

volgende persoonsgegevens: (zakelijke) contactgegevens (naam, adres, 

telefoonnummer en e-mailadres) of uw bankrekeningnummer.  

Gebruik van persoonsgegevens 

BorgImpex BV verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de door u 

gevraagde informatie, services en diensten te leveren en de website te 

beheren. BorgImpex BV kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op 

de hoogte te houden van de diensten van BorgImpex BV. 

Uw privacy wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie 

en persoonsgegevens worden vert rouwelijk behandeld, ook door derden 

die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en 

niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.  
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Bewaren van persoonsgegevens 

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle 

gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. BorgImpex BV 

zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is o m 

de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 

Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren 

omdat de wet ons dit verplicht.  

Veiligheid van persoonsgegevens 

BorgImpex BV zorgt voor een passende organisatorische, technische en 

fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. BorgImpex BV bewaart de 

persoonsgegevens die u aanlevert aan computerservers veilig in een  

gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde 

toegang, gebruik of openbaring.  
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