
 
 
 
 

 
 

 
Pelvitec BV • info@pelvitec.com • www.pelvitec.com FRM-1-130-00 

Privacy beleid Pelvitec BV 
 
Pelvitec BV respecteert de privacy van haar relaties en klanten en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen of prijs/informatie aanvragen zo snel en 
gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-
mailadres, factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren 
en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. 
 
Pelvitec BV verkoopt uw gegevens niet 
Pelvitec BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend 
aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. 
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid 
van uw gegevens te respecteren. 
 
Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Pelvitec BV 
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met 
uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst via onze webwinkel wordt op het 
moment van invullen van uw persoons- en betalingsgegevens gebruik gemaakt van één van 
de modernste beveiligingstechnieken; de Secure Socket Layer. Uw gegevens zullen te allen 
tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Onze website en/of webshop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of 
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden 
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. 
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben 
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande 
contactgegevens dan verwijderen wij deze informatie. 
 
Communicatie 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten 
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende 
situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te 
beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Pelvitec 
BV of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere 
persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 
 
Aanpassen/uitschrijven Nieuwsbrief 
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af 
te melden voor onze nieuwsbrief. 
 
Cookies 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw 
computer. Pelvitec BV gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies 
stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze 
te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo 
instellen dat u tijdens het winkelen bij Pelvitec BV geen cookies ontvangt. 
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De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw 
browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een 
cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze 
website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 
 
Doeleinden 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 
worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor 
hebben verkregen. 
 
Bewaartermijnen 
Als onderneming heeft Pelvitec BV een fiscale bewaarplicht van 7 jaar. Daarnaast moeten 
uw gegevens bewaard blijven om u een wettelijk garantie te kunnen geven op het 
aangeschafte product. Pelvitec BV bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om 
de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. 
 
Recht op inzage 
U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. U kunt uw persoonlijke 
informatie inzien, wijzigen, of door ons laten verwijderen/anonimiseren.  
Indien u hiervan gebruik wilt maken neem dan contact met ons op via onderstaande 
contactgegevens. 
 
Derden 
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij 
gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden 
ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid 
worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze 
werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 
 
Veranderingen 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. 
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in 
deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te 
raadplegen. 
 
Vragen? 
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy beleid van Pelvitec BV, dan kun u een e-
mail sturen naar info@pelvitec.nl. Onze customerservice helpt u verder als u informatie nodig 
hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie 
van uw gegevens. In geval dat wijziging van onze privacy beleid nodig mocht zijn, dan vindt 
u op deze pagina altijd de meest recente informatie. 
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