Privacyverklaring

(12-05-2018)

MvG iCT neemt privacy zeer serieus en doet er dan ook alles aan om zo goed mogelijk te voldoen aan alle wetgeving.
Bij het gebruik van onze diensten laat u gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
We bewaren slechts de gegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan
ons verstrekt worden. We achten de omgang met persoonsgegevens van groot belang, daarom verwerken en beveiligen
we die gegevens met grote zorgvuldigheid.
Bij het verwerken van gegevens houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gebruik van uw gegevens
MvG iCT gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de bedrijfsvoering met als doel het leveren van haar producten en/of
diensten. Zo hebben wij uw e-mailadres en NAW gegevens nodig om u op een snelle en eenvoudige manier te informeren
over de status van uw afgenomen diensten, facturering en belangrijke zaken over MvG iCT.
MvG iCT verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit
noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Aanpassen van uw gegevens
Voor het wijzigen of inzien van uw gegevens zoals bijvoorbeeld uw NAW gegevens of e-mailadres kunt u een e-mail sturen
naar support@mvgict.nl.

Worden mijn gegevens verstrekt aan derden?
Nee. MvG iCT zal uw gegevens nooit en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen,
behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een
product of dienst.

Herzien van privacyverklaring
MvG iCT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.
Wanneer er wijzigingen zijn zullen wij u hierover berichten per e-mail.
Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 12-05-2018.

MvG iCT
Krabbestraat 11
5652 VM Eindhoven

E-mail
Telefoon
KvK

support@mvgict.nl
040 369 00 77
531 779 59

