
Privacyverklaring BCS Harderwijk BV 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 juni 2018.. 

Uw privacy is voor BCS Harderwijk BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit 
betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring 
leggen we uit wat we bij de uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten allemaal doen met informatie die we over 
u te weten komen. 

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met BCS Harderwijk BV 
via de contactgegevens onderaan deze verklaring. 

Afhandelen dienstverlening 
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, kunnen wij persoonsgegevens gebruiken om die dienst te kunnen 
leveren, zoals (bedrijfs)naam, BTW-nummer, adresgegevens, contactgegevens, voorraadgegevens en 
factuurgegevens. Wij krijgen informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Wij bewaren 
deze gegevens tot de dienstverlening is afgerond en zeven jaar daarna. Dat is de wettelijke bewaarplicht van de 
belastingdienst. 

Toegang portaal 
Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en 
wijzigen voor de website. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is. 

Hiervoor gebruiken wij uw naam, adres, contactgegevens, in- uitslag- en voorraadgegevens, factuur- en 
betalingsgegevens en uw IP-adres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij 
bewaren deze informatie tot het einde van de dienstverlening aan u. 

Bent u onze toeleverancier? 
Om van de diensten van onze toeleveranciers gebruik te kunnen maken, kunnen wij persoonsgegevens 
verwerken, zoals (bedrijfs)naam, BTW-nummer, adresgegevens, contactgegevens en factuurgegevens. Wij 
bewaren deze gegevens tot de werkzaamheden zijn afgerond en zeven jaar daarna. Dat is de wettelijke 
bewaarplicht van de belastingdienst.  

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 
Wij werken samen met verschillende partijen om onze diensten te kunnen leveren en onze werkzaamheden te 
kunnen uitvoeren. Dat zijn IT-leveranciers, maar ook alle partijen die komen kijken bij (internationaal) vervoer, 
zoals transporteurs, douanes en rederijen. Met uitzondering van deze partijen, geven wij uw persoonsgegevens 
onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn 
(bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Cookies 
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het 
bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat 
(waaronder een pc, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het 
apparaat. 

Beveiliging 
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed 
beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wanneer onze website of dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let 
dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen 
wijzigingen ook apart aan te kondigen. 

 



Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens 
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons 
opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

U hebt de volgende rechten: 

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 

• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 

• het laten corrigeren van fouten 

• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 

• intrekken van toestemming 

• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde 
persoon aanpassen of verwijderen. 

Klacht indienen 
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de 
toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier. 

Contactgegevens 
BCS Harderwijk BV 
Lorentzstraat 41 
3846AV Harderwijk 
p.poppe@coldstore.nl 
+31341437735 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

