Privacy Statement
BB logistiek acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Omdat u onze website bezoekt stelt u ons in staat om direct en
indirect persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in
overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en andere omschreven
gegevensverwerking.
Doeleinden van gegevensverwerking
BB logistiek verzamelt persoonlijke identificatie informatie, zoals e-mailadres, naam en bedrijfsgegevens. BB
logistiek verzamelt tevens demografische informatie welke niet uniek zijn zoals leeftijd, geslacht,
interessegebieden etc. Door gebruik van onze website, gaat u akkoord met de dataverzameling zoals beschreven
in dit Privacy Statement. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is BB logistiek. BB logistiek gebruikt
of vraagt geen gevoelige informatie zoals, ras, religie, geaardheid of politieke voorkeur. Dit uit integriteit en
respect naar haar gebruikers.
Daarnaast is er ook informatie over uw computer hardware en software welke automatisch verzameld wordt door
BB logistiek. Deze informatie kan inhouden: uw IP adres, browser type, domeinnaam, toegangstijden en
refererende website adressen. Deze informatie wordt door BB logistiek gebruikt voor operationele diensten om de
kwaliteit te handhaven dan wel te verbeteren, en om statistische gegevens te verzamelen omtrent het gebruik van
de BB logistiek website.
BB logistiek gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de verschillende overeenkomsten die BB
logistiek met u kan aangaan. Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om nieuwsbrieven toe te zenden. Daarnaast
slaan wij uw gegevens op om u gericht aanbiedingen te geven omtrent onze dienstverlening en
handelsactiviteiten.
Uw persoonlijke berichten en direct opgegeven persoonlijke en of gevoelige informatie op onze sociale platforms,
kunnen gebruikt en verzameld worden door anderen; BB logistiek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de
berichten en uw persoonlijke online communicatie.
Geen gebruik van de gegevens voor derden
BB logistiek zal onder geen beding uw persoonlijke gegevens aan derden beschikbaar stellen. Ook zullen uw
gegevens niet worden verkocht.
Uitzonderingen zijn:
1. in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijk procedure;
2. ter bescherming van de rechten en/of het eigendom van BB logistiek;
3. ter voorkoming van een misdrijf of;
4. ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers
BB logistiek moedigt u aan om dit privacy statement goed door te nemen zodat u begrijpt hoe deze website en
andere sites uw gegevens verzamelen en hiermee omgaan. BB logistiek is niet verantwoordelijk voor de privacy
statements of andere inhoud van websites buiten die van de BB logistiek onderneming en adviseert u daarom om
uzelf goed op de hoogte te stellen van het privacybeleid van websites.
Cookies
Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.
U heeft zelf de mogelijkheid om cookies te accepteren dan wel te af te wijzen. De meeste Web browsers
accepteren automatisch cookies, maar u kunt zelf de instellingen wijzigen voor het gebruik van cookies.
Clickgedrag
BB logistiek verzamelt en analyseert de informatie die gebonden is aan het gebruik van deze website, zoals het
aantal hits, meest gevraagde pagina's en vorige bezochte pagina's en de duur hiervan. Het doel is om de

inrichting van onze website te optimaliseren en te verbeteren voor onze gebruikers.
Beveiliging
BB logistiek beveiligt uw persoonlijke informatie van onbevoegd toegang, gebruik of het openbaar maken van
deze gegevens door onze systemen optimaal te beveiligen en te controleren tegen onbevoegd toegangsgebruik
en het openbaar maken van de gegevens. Wanneer persoonlijke informatie wordt doorgestuurd naar andere
websites, dan is dit beveiligd door middel van encrypties, zoals de Secure Socket Layer (SSL) protocol.
Veranderingen in deze Statement
BB logistiek zal dit Privacybeleid up to date houden om zodoende de belangen van het bedrijf en de klant in acht
te nemen. U kunt te allen tijde ons benaderen om feedback te geven over dit privacybeleid. Wij adviseren u om
periodiek dit beleid door te lezen zodat u geïnformeerd bent over hoe BB logistiek uw informatie beschermt.
Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens
Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsberichten via email, dan dient u zich hiervoor apart af te melden.
Indien u geen marketinginformatie van BB logistiek wilt ontvangen dan kunt u dat per email kenbaar maken via
info@bblogistiek.nl

