
Privacy statement  

1. Verwerkingsverantwoordelijke: 
DiversPack BV, Glazenmakersweg 8 – 10, 3449 JK Woerden 
Algemeen telefoonnummer: 0348-433118 
Algemeen mailadres: info@diverspack.nl  
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur. 
 

2. Doel van de gegevensverwerking 
a. Verwerking klantgegevens  
b. Verwerking leveranciersgegevens. 

 
3. Ontvangers van de persoonsgegevens 

Ad a. Afdeling sales, afdeling administratie, afdeling bedrijfsbureau, afdeling kwaliteit. 
Ad b. afdeling inkoop, afdeling administratie, afdeling bedrijfsbureau, afdeling kwaliteit. 
 

4. Bewaartermijn 
DiversPack BV bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard 
bewaartermijn van twee jaar. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op 
de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens, die wij langer moeten bewaren omdat de 
wet ons dat verplicht, zoals gegevens voor de belastingdienst. 
 

5. Beveiligingsniveau 
DiversPack BV beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en 
administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, 
openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, 
versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en 
servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met 
ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 1 en contactpersonen onder punt 8. 
 

6. Rechten van de betrokkene 
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, heeft u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het 
onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons 
verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te 
wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met 
informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. 
 

7. Wettelijke basis voor de verwerking. 
Verwerking persoonsgegevens (ad 3 a & b ), hiervoor heeft betrokkene toestemming gegeven. 
 

8. Contactpersonen: 
Voor vragen over dit privacy statement kunt u contact opnemen met: 
Sander de Bruijne/Laura Bergman. 
 

9. Aanpassingen privacy statement. 
Wij behouden ons het recht voor om het privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze 
website (www.diverspack.nl) worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder 
toestemming voor doeleinden, dan waarvoor u ze hebt gegeven. Het is aan te raden dit privacy 
statement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.  
 

10. Inwerkingtreding. 
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018. 



 
  
 
 
 
 


