Privacy Statement
Dit is de Privacy Statement van Vakgarage W.P.I., statutair gevestigd te Zevenaar en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69106762, hierna te noemen:
WPI.

Gebruik persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt verstaan, elk gegeven dat direct of indirect informatie
geeft over u als persoon. Wij kunnen naar deze gegevens vragen op de website. Het is
geheel vrijwillig om uw persoonsgegevens met ons te delen. Als wij vragen naar
persoonsgegevens, dan is expliciet het doel vermeld waarvoor wij de gegevens gaan
gebruiken (bijvoorbeeld voor het aanvragen van een offerte). Wij gebruiken uw gegevens
alleen voor commerciële doeleinden wanneer u hier specifiek toestemming voor heeft
gegeven (bijvoorbeeld aanmelding en toestemming geven voor ontvangst van onze
nieuwsbrief).

Nieuwsbrieven
U kunt zich op deze website aanmelden voor ontvangst van nieuwsbrieven. Wij vragen
altijd eerst specifiek toestemming aan u om deze nieuwsbrieven te ontvangen. Als u
toestemming heeft gegeven dan betekent dit, dat u regelmatig van WPI, een nieuwsbrief
per e-mail kunt ontvangen met daarin informatie, aanbiedingen en acties. Onderaan elke
nieuwsbrief die u per e-mail ontvangt, kunt u zich eenvoudig via de link uitschrijven.

Verstrekken van persoonsgegevens
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit verenigbaar is met het
doel waarvoor u uw persoonsgegevens met ons deelt. Denk dan aan een importeur, de
met haar gelieerde ondernemingen, haar verkooporganisatie, bemiddelaars en/of
aanbieders van verzekerings- en financieringsproducten in het kader van
productinformatie, (directe)marketingactiviteiten, het doen van klantentevredenheids- en
marktonderzoeken, het uitvoeren van terugroepacties, ondersteuning- en
onderhoudsdoeleinden en andere (service-)diensten

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Wilt u uw gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Dan kunt u dit
schriftelijk per e-mail (administratie@wpizevenaar.nl) of per post (Amperestraat 2-4
6902 PG Zevenaar) aan ons laten weten. Naar aanleiding van uw verzoek zal WPI de
wettelijk genormeerde kosten aan u in rekening brengen.

Wijzigingen Privacy Statement (versie 14 mei 2018)
WPI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

