Dit is het Privacy Statement van TTB Plus.
TTB Plus respecteert de persoonlijke levenssfeer van medewerkers, leveranciers en relaties, die betrokken zijn bij de diensten die TTB Plus levert. TTB Plus
verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar taken als beheerder. TTB Plus verstrekt geen
persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor
verleent. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij TTB Plus veilig zijn en
dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Waarom heeft TTB Plus een Privacy Statement?
We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke
persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens
doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij kunnen persoonsgegevens van u verkrijgen als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief e-mail of andere correspondentie stuurt, of met ons belt.
Ook als u de website van TTB Plus bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.
Wanneer deze gegevens met TTB Plus worden gedeeld verwerken we deze. Dit kan zijn verzamelen, raadplegen en gebruiken. Gegevens komen van onder
meer klanten van TTB Plus. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners.
Contactformulier: TTB Plus verwerkt gegevens bij het contactformulier op onze website. Het gaat hier om het verwerken van contactformulieren die door
websitebezoekers worden ingevuld en verzonden zodat contact opgenomen kan worden met de bezoeker. Bij de verwerking zullen de volgende categorieën
persoonsgegevens worden verwerkt: Naam, IP-adres, E-mail, telefoongegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TTB Plus gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 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 voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Vertrouwelijk
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van TTB Plus is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook
eveneens voor derden die door TTB Plus zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het
uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens
is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TTB Plus bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan.
Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn
kan dus per doel verschillend zijn.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TTB Plus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via info@ttbplus.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
TTB Plus verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Inzage in uw gegevens Bent u klant van TTB Plus en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken
van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij reageren binnen één
maand op uw verzoek. Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de
persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden
afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over dit privacy statement
TTB Plus kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 1 januari 2021. De meest recente versie vindt u altijd op www.ttbplus.nl.
Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op: TTB Plus, info@ttbplus.nl.

