Privacy Verklaring Bevela B.V.
Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Bevela B.V.
Hoofdkantoor: Niels Bohrweg 171, 3542 CA Utrecht
Website:
www.bevela.nl
Uw privacy
Bevela B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en verwerken uw persoonsgegevens alleen
voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt. Wij geven deze informatie niet door aan derden voor
o.a. commerciële doeleinden.
Deze website heeft als voornaamste doel om een informatiebron te zijn, zodat wij onze services op
de beste manier kunnen aanbieden. Wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze site bezoekt en
wij zullen er alles aan doen om uw privacy te beschermen.
Veiligheid opslag van gegevens
Bevela B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons-)gegevens te
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We zullen zorgvuldig
met uw persoonsgegevens omgaan. Bevela slaat alleen gegevens op indien nodig.
Nieuwsbrieven en fysieke mailingen
U ontvangt niet automatisch onze nieuwsbrief. Hiervoor dient u zich aan te melden en toestemming
te geven voor het toesturen van deze mailingen. U kunt zich via onze website aanmelden en ten alle
tijden kunt u zich hiervoor weer afmelden. Dit kan via de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief, via
de mail of telefonisch.
Om de nieuwsbrief te versturen worden uw gegevens (naam en emailadres) opgeslagen op onze
website. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden dan het versturen van de nieuwsbrief
gebruikt.
Overige mailingen (digitaal en fysiek) zullen wij alleen aan u versturen indien wij een ‘relatie’ met u
hebben. In combinatie met berichten die vergelijkbaar zijn met de afgenomen diensten/producten.
Uiteraard kunt u zich hier ook ten alle tijden voor uitschrijven.
Toegang tot uw gegevens
Op verzoek kunt u uw persoonsgegevens inzien. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden
verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie of u wenst uw gegevens
te actualiseren, neem dan contact met ons op.
Contact
Heeft u vragen en/of opmerkingen op onze Privacy Verklaring? Dan kunt u contact opnemen met het
volgende e-mailadres: info@bevela.nl
Dit privacy beleid kan te allen tijde worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in
voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

