
  

  
  

Het volgende bedrijf neemt deel aan deze Privacyverklaring:  

  

Atlantic Advies  KvK: 0407457  

  

Atlantic Advies is als volgt te bereiken:  

  

Post- en vestigingsadres: Waardeel 1  

        7921 WG Zuidwolde  

Telefoon:      0031 6 51424430  

Emailsadres:     mo@atlanticadvies.nl   

  

Persoonsgegevens die worden verwerkt:  

Atlantic Advies kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u klant, of 
contactpersoon bent bij Atlantic Advies.  

  

Atlantic Advies heeft van u de volgende gegevens ontvangen:  

* Uw voor- en achternaam  

* Uw adresgegevens  

* Uw telefoonnummer  

* Uw emailadres  

  

Waarom Atlantic Advies uw gegevens nodig heeft:  

Atlantic Advies verwerkt uw persoonsgegevens om de door  bestelde producten te 
kunnen leveren, ivm de gesprekken die we gevoerd hebben en de adviezen die u  
verstrekt zijn. Ook om u telefonisch of per email te benaderen indien er 
vragen/opmerkingen zijn over de levering en aspecten van onze contacten.  



  

 

 

Hoe lang Atlantic Advies gegevens bewaard:  

Atlantic Advies bewaard uw gegevens zolang het nodig is, voor de uitvoering als 
beschreven, waarom Atlantic Advies uw gegevens nodig heeft. Daar Atlantic Advies 
met de meeste contacten een jarenlang durend contact heeft blijven uw gegevens 
actueel bewaard.  

  

Delen met anderen:  

Atlantic Advies verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien nodig is 
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting.  

  

In kaart brengen websitebezoek:  

Atlantic Advies houdt geen algemene bezoekers gegevens bij.                          
Atlantic Advies maakt geen gebruik van bijv. Google Analytics.  

  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, of te laten 
verwijderen. U kunt een verzoek sturen naar mo@atlanticadvies.nl                    
Atlantic Advies zal zo snel mogelijk, op uw verzoek reageren.  

  

Beveiligen:  

Atlantic Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.                                      
De website van Atlantic Advies maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat 
om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact met Atlantic Advies via mo@atlanticadvies.nl   

  

Klachten:  

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
U bent nooit verplicht om uw gegevens met Atlantic Advies te delen.            
Atlantic Advies kan u dan echter niet van dienst zijn cq uw levering verzorgen.  


