Privacy Verklaring
PS in foodservice is verantwoordelijk voor deze website. PS respecteert de privacy van haar

bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld. Je wordt aangeraden om deze Privacy Verklaring te lezen,
zodat je weet hoe wij met de privacy omgaan en weet welke rol je hierbij zelf kunt spelen.
Door het gebruik van de website van PS je geacht akkoord te gaan met deze Privacy
Verklaring en de Algemene Voorwaarden van PS in foodservice.
Als je vragen hebt met betrekking tot deze Privacy Verklaring, neem dan contact op met PS via
info@PSinfooodservice.com.

Verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens
Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die in het voorkomende geval noodzakelijk
zijn. Wij zorgen ervoor dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat,
toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
De door ons verwerkte persoonsgegevens betreffen naam, geslacht, functie,
bedrijfsgegevens, type bedrijf, land, e-mailadres.
Doeleinden van de gegevensverwerking
PS in foodservice gebruikt je gegevens primair ten behoeve van analyses en historische
gegevens.
Tenzij uitdrukkelijk anders opgenomen in deze privacy verklaring, zullen je gegevens niet
aan derden worden verkocht of doorgegeven.
Informatie over onze producten
Tenzij je ons hebt medegedeeld dat je daarop geen prijs stelt, zullen wij je
persoonsgegevens tevens verwerken om je te kunnen informeren over producten en
diensten van ons bedrijf en aan ons gelieerde bedrijven. De door je verstrekte gegevens
stellen ons in staat je te benaderen met en te interesseren voor producten die op je
persoonlijke situatie of die van je organisatie zijn toegesneden. Voorts kunnen je gegevens
gebruikt worden voor onderzoek dat wij doen naar mogelijkheden voor verdere
optimalisering van onze dienstverlening en de dienstverlening van aan ons gelieerde
bedrijven. Je persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd. Je hebt het recht je
kosteloos te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens. Stuur dan een e-mail
naar info@PSinfoodservice.com
Cookies
Als je onze site bezoekt, stuurt onze server mogelijk een "cookie" naar je computer. Deze
cookies zijn kleine bestandjes met informatie die je bekend maken bij je volgende bezoek
aan onze site. Cookies besparen je tijd bij het volgende bezoek en ze leren ons welke
pagina’s op onze site het meest worden bezocht. Hierdoor kunnen wij onze site steeds
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blijven optimaliseren. Cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen over het
gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van
onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.
Cookies bevatten geen virussen en kunnen uitsluitend worden gelezen door onze server.
Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan de website van PS geen
cookies ontvangt. Indien de browser niet wordt aanpast wordt je geacht akkoord te gaan
met het gebruik van cookies zoals vermeld in deze Privacy Verklaring.
Hoe beheer ik "cookies" in Microsoft Internet Explorer?
Kies in de browser voor "Extra" (Tools) Kies Internet Opties Klik op Beveiliging Klik Internet,
dan Privacy. Maak hier de keuze.
Hoe beheer ik "cookies" in Netscape browser?
Kies voor Preferences in het Edit menu; Kies voor Advanced. Maak hier de keuze.
Beveiliging gegevens
Ten behoeve van de beveiliging van de door ons verwerkte gegevens gebruiken wij
veiligheidsprocedures ten aanzien van het vastleggen en verstrekken van de gegevens,
onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Zo is
deze website beveiligd door middel van SSL.
Wijzigingen
PS in foodservice behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring aan te passen
conform de geldende privacyregels.
Heb je vragen en/of opmerkingen dan horen wij het graag. Mail naar
info@PSinfoodservice.com
Bennekom, juni 2015
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