
 

 

 

 

 

Privacy Statement Nautec Engineering B.V. 
 
Nautec Engineering B.V. respecteert de privacy van betrokkenen, zijnde klanten, 
medewerkers, leveranciers en andere relaties van Nautec Engineering B.V. en van  
www.nautec.nl hierna te noemen “de website”. 

 
Nautec Engineering B.V. zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeen- 
stemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede overige 
toepasselijke wet- en regelgeving. 
Nautec Engineering B.V. zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligings- 
maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Bij deze technische 
en organisatorische beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van 
de techniek. 
Nautec Engineering B.V. zorgt dat medewerkers niet meer inzage of toegang hebben tot de 
persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van  
hun werk. Iedereen die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens is verplich t 
tot geheimhouding van die persoonsgegevens. 
Nautec Engineering B.V. verleent slechts toegang tot de administratie en systemen van 
deze persoonsgegevens aan de verwerker en derden die onder rechtstreeks gezag van 
Nautec Engineering B.V. vallen. 

 
Het verwerken van persoonsgegevens op de website wordt geregeld in het social media 
protocol. Hiervoor vraagt Nautec Engineering B.V. altijd toestemming aan de betrokkene.  

 
Nautec Engineering B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig 
is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 

 
Nautec Engineering B.V. bewaart uw N.A.W. gegevens uitsluitend met als doel dossier -
vorming om in de toekomst contact te kunnen maken om technische- en productinformatie 
te verstrekken. Behoudens de wettelijke bewaartermijnen bewaart Nautec Engineering B.V. 
uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren 
waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. 

 
Elke betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn/haar persoonsgegevens in te 
zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u hiervoor contact opnemen met 
Nautec Engineering B.V.. De contactgegevens staan onder dit privacy statement. Nautec 
Engineering B.V. kan vragen om een geldig identificatiebewijs ter verificatie van de ver - 
zoeker. 

 
Nautec Engineering B.V. maakt gebruik geen gebruik van enerlei software om bij te houden 
hoe gebruikers de website gebruiken. Er wordt hierom dan ook geen klant - of gebruikers-
informatie opgeslagen. 
Dit privacy statement treedt in werking op 25 mei 2018 en kan zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.  
 
Het overzicht van het volledige privacy beleid van Nautec Engineering B.V. kan worden 
opgevraagd via onderstaande gegevens. 

http://www/

