Privacy statement Packbirds BV
Over Packbirds
Packbirds is een koeriersbedrijf dat zich onder andere richt op het bezorgen van
medicijnen in opdracht van apotheken.
Packbirds respecteert ieders privacy, waaronder iedereen die onze website bezoekt.
Hierbij gaat speciale aandacht uit naar de rechten van bezoekers wiens
persoonsgegevens automatisch verwerkt worden. Packbirds behandelt alle
persoonlijke informatie die wordt verschaft als vertrouwelijk. In deze privacyverklaring
staat omschreven hoe Packbirds verantwoordelijkheid neemt voor zorgvuldige
omgang met persoonsgegevens om onder andere te voldoen aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke:
Uw gegevens worden verwerkt door: Packbirds BV
Kamer van Koophandel: 81928459
Vestigingsnummer: 000048189987
Prins Bernhardlaan 33, 2274 HT Voorburg (geen bezoekadres)
“Website” heeft betrekking op de volgende website: www.packbirds.nl

Persoonsgegevens:
Onder “persoonsgegevens” verstaan wij alle gegevens waarmee een natuurlijk
persoon geïdentificeerd/identificeerbaar wordt. Overleden personen of organisaties
vallen niet onder de definitie van natuurlijk persoon.

Hostingpartij:
Hostnet
U heeft recht op inzage, wijziging, overdracht en verwijdering van uw
persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@packbirds.nl.
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Packbirds en uw persoonsgegevens:
Packbirds verzamelt uw gegevens op basis van één of meerdere van de volgende
grondslagen:
•

Toestemming van de gebruiker;

•

Uitvoering van een overeenkomst.

Uw persoonsgegevens worden verzameld wanneer:
•

U deze via het contactformulier op www.packbirds.nl achterlaat om
gecontacteerd te worden;

•

U ons direct mailt;

•

U van onze dienstverlening gebruikmaakt.

Packbirds verwerkt de volgende gegevens:
Doel verwerking

Soort persoonsgegevens

Het uitsturen van nieuwsbrieven,

Voor- en achternaam, e-mailadres,

informatie over onze diensten en

telefoonnummer, bedrijfsgegevens, IP-

aanbiedingen

adres

De uitvoering en optimalisatie van onze

Voor- en achternaam, adres,

dienstverlening

telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres

Het in behandeling nemen van

Voor- en achternaam, adres,

sollicitaties

telefoonnummer, e mailadres, IP-adres,
aantekeningen, screenings en/of
assessments

Hosting van uw gegevens
De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken worden gehost binnen de
Europese Unie. Packbirds neemt de verantwoordelijkheid om de veiligheid van de
klantgegevens te kunnen garanderen in het geval deze buiten de Europese Unie
worden opgeslagen.
Indien u geïnteresseerd bent in de bestemming van uw gegevens dan kunt u
hiervoor contact opnemen met info@packbirds.nl.
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Omgang met bankgegevens
Packbirds deelt geen bankgegevens met derden tenzij dit wettelijk wordt
afgedwongen.

Bestemming van verzamelde persoonsgegevens
Packbirds behoudt zich het recht voor om binnen eventueel toekomstige
dochterondernemingen gegevens over te dragen indien dit nodig is om een
overeenkomst na te komen. Overdracht van gegevens aan derden kan
plaatsvinden als dat noodzakelijk is om een overeenkomst met onze partners na te
komen. Packbirds verkoopt uw gegevens onder geen enkel beding aan derden.

Hoelang bewaart Packbirds persoonsgegevens?
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Packbirds, doch niet langer
dan 10 jaar of langer dan nodig is voor het uitvoeren en optimaliseren van
activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer
moeten bewaren. Gegevens van sollicitanten die geen aanbieding krijgen worden
na uiterlijk vier weken verwijdert.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
De medewerkers van Packbirds krijgen enkel toegang tot de persoonsgegevens die
zij op basis van hun functie en taakbeschrijving nodig hebben. Packbirds screent
medewerkers en leidt deze op voordat zij in aanraking komen met
persoonsgegevens van klanten. Aansluitend neemt Packbirds de
verantwoordelijkheid om medewerkers te wijzen op ontwikkelingen en wijzigingen
omtrent de omgang met persoonsgegevens. Alle Packbirds medewerkers die in
aanraking komen met persoonsgegevens tekenen voor geheimhouding.

Uw recht op inzage, correctie en verzet
U hebt het recht om te allen tijde op te vragen welke gegevens Packbirds van u ter
beschikking heeft. U heeft eveneens het recht om deze gegevens te laten wijzigen
of corrigeren. Ook heeft u de mogelijkheid om te bepalen wat er met uw gegevens
gebeurt na uw overlijden. Hierover kunt u meer informatie vinden op de website van
de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u gebruik
maken van uw recht om een klacht in te dienen. Tot slot heeft u het recht op
overdracht of verwijdering van uw gegevens. Over al deze zaken kunt u met ons in
contact treden door een e-mail te sturen naar info@packbirds.nl.
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Aanpassingen privacy statement
Packbirds behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen.
Mocht dit voorkomen dan publiceren wij dit op de website.
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