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1 WIE WIJ ZIJN
Dit is de privacyverklaring van I.P.P. International Paper & Plastic B.V. (IPP) ingeschreven in het
handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30065177. Het hoofdkantoor is gevestigd
op de Nijverheidsweg 37 in Heemstede. IPP is een handelsbedrijf voor producten die voornamelijk
worden ingezet in de verpakkings- en labelindustrie.
Voor meer informatie over IPP kunt u terecht op onze website: www.ipp.nl
2 WELKE INFORMATIE WIJ VERZAMELEN
IPP kan bedrijfs- en/of persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten
met IPP, en/of omdat u zelf deze informatie aan ons verstrekt bijvoorbeeld via
mail/telefoon/contactformulier of andersgezind.
Afhankelijk van de diensten kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
•
•

Uw naam
Uw telefoonnummer

•
•

Uw e-mailadres
Uw functie

3 HOE WIJ DEZE INFORMATIE VERWERKEN
Wij verwerken de eerdergenoemde gegevens om:
•
•
•

Uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via e-mail, telefoon, post of social
media.
U te kunnen voorzien in uw aanvraag.
Een met uw (bedrijf) gesloten overeenkomst te kunnen nakomen.
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4 COOKIES OP ONZE WEBSITE
Op onze website www.ipp.nl maken wij gebruik van een Twitter widget zodat onze bezoekers kennis
kunnen nemen van de IPP Twitter feed.
Als een pagina met een Twitter widget wordt bezocht, houdt Twitter onder meer bij dat dit bezoek
heeft plaatsgevonden. Ook houdt Twitter verdere interactie van de bezoeker met de widget bij. Twitter
kan deze informatie relateren aan andere bezoeken van pagina’s met een Twitter widget. Wij hebben
hier geen invloed op. Zie ook het privacybeleid van Twitter.
Zie verder onze cookie statement, deze is beschikbaar op onze website.
5 WEBSITES VAN DERDE
Onze website (www.ipp.nl) bevat links naar externe websites. U kunt dit vooraf controleren door de
link te inspecteren. IPP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacybeleid/functioneren
van deze externe websites.
6 INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT
Vanuit IPP worden er geen persoonsgegevens buiten de Nederlandse grenzen verstuurd. Echter maakt
IPP gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website en online advertenties te monitoren.
Hierbij zien wij het IP-adres en een indicatie van de locatie. Deze gegevens bewaart Google, dit kan
gebeuren op servers buiten Nederland, waar IPP geen grip op heeft. Voor het privacybeleid van Google
verwijzen wij naar www.google.com
7 BEVEILIGING
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, diefstal, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en wijzigingen tegen te gaan. Daarom hebben wij de volgende
beveiligingen:
•
•

Met een SSL-certificaat beveiligde website.
Opslag van de persoonsgegevens in een professioneel en actueel beveiligde dataopslag.

Ondanks dat IPP de beveiliging uiterst serieus neemt is het in de tijd van cybercrime en internet niet
100% te garanderen dat overdracht en opslag geheel veilig zijn.
8 UW RECHTEN
Uw heeft meerdere rechten omtrent het gebruik van de persoonsgegevens. Zo heeft u:
1. Recht van inzage en correctie;
2. Recht om vergeten te worden;
3. Recht van verzet per betrokkene per
kanaal;
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4. Recht op overdraagbaarheid van
gegevens;
5. Recht van betrokkene bij profilering;
6. Terugtrekken van toestemming.
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Indien u zich op een of meerdere van deze rechten wilt beroepen dan kunt u hiertoe een verzoek
indienen door een e-mail te sturen naar office@ipp.nl. IPP zal zo spoedig mogelijk, maar binnen vier
weken op uw verzoek reageren.
9 BEWAARTERMIJN
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dit wil zeggen dat wij persoonsgegevens
bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de
gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dat verplicht. Deze gegevens bewaren wij
niet langer dan nodig is.
10 KLACHTEN
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over aan uw persoonsgegevens gerelateerde
onderwerpen. Indien wij er niet in slagen om u tevreden te stellen dan kunt u op grond van de
privacywetgeving ook een klacht indienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Neemt u hiervoor contact op met de betreffende instantie.
11 CONTACT
Indien u vragen heeft over onze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens,
gelieve ons een e-mail te sturen naar office@ipp.nl.

Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigingen. Deze wijzigingen zullen op onze website
gepubliceerd worden.
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