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Privacyverklaring & Cookiebeleid
Inleiding
Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wij dragen er daarom zorg voor dat de gegevens die wij over
u te weten komen vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij ons houden
aan de geldende privacywetgeving.

Met dit document leggen wij uit wat we doen met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen.

MSC is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Principes en Uitgangspunten
Wij hanteren onderstaande principes en uitgangspunten ten aanzien van het verzamelen en
verwerken van persoonsgegevens en andersoortige data die worden ontvangen.

1. Waar nodig vragen wij u toestemming voor gegevensverwerking, die geeft u door middel
van een actieve handeling.

2. Als we u toestemming vragen doen we dit in begrijpelijke en eenvoudige taal.
3. Wij zullen nooit persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken, op welke manier dan

ook, dan waarvoor zijn verkregen zijn.
4. Op onze website is een permanente link waarmee u ons Privacyverklaring & Cookiebeleid

kunt lezen en downloaden. Via ons website contactformulier of mailadres info@MSC.eu kunt
uw standpunt ten aanzien van het door ons verzamelen en bewaren van uw gegevens
aangeven.

5. Partners dienen deze privacyverklaring te onderschrijven en uit te voeren.
6. Deze MSC-verklaring is in overeenstemming met de voorwaarden en verplichtingen die de

AVG ons oplegt.

Doeleinden gegevensverwerking:
1. de technische advisering aan haar klanten/prospects;
2. het opstellen van offertes en orders ten behoeve van haar klanten/prospects;
3. het inwinnen van technische informatie bij haar (potentiële) leveranciers;
4. het aanvragen van offertes en orders bij haar (potentiële) leveranciers;
5. het uitvoeren van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in

handen stellen van derden daarvan;
6. het behandelen van geschillen, waaronder (gerechts)procedures;
7. het informeren van klanten, prospects en bezoekers over nieuwe producten en diensten van

MSC en andere organisaties op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Toestemming
Mochten wij uw gegevens willen gebruiken voor doeleinden anders dan hierboven weergegeven dan
zullen wij u hiervoor altijd uitdrukkelijk om toestemming vragen.

Inzage en wijziging van uw gegevens
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de gegevens die wij van u hebben dan kunt u contact
met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen.

Uw rechten:
1. uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen;
2. inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
3. het laten verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
4. het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die wij van u hebben;
5. het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van u waarvoor

wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen;
6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van u hebben.
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Cookie statement
MSC gebruikt op haar website cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een
internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst of informatie uitlezen. Deze
cookies worden gebruikt om de website van MSC beter te laten functioneren en het bezoek aan de
website te monitoren, zodat MSC na kan gaan hoe vaak de website in een bepaalde periode is
bezocht, wat veel gelezen pagina’s zijn en welke downloads populair zijn.

Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst kunnen worden door de MSC website en hun
functionaliteit:

Cookie(s) Doel Bewaarperiode
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc. Via deze cookies krijgt MSC inzage in haar
websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en
onderwerpen. Op deze manier kan MSC de communicatie beter
afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers

Cookies kunnen altijd worden verwijderd. Hiervoor kunt u de hulp-functie van uw webbrowser
raadplegen

Links
Op de websites van MSC is een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. MSC
kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die
organisaties. Hierbij wordt aangeraden de Privacyverklaring van de betreffende organisatie te lezen.

Beveiliging
MSC zorgt dat uw gegevens bij haar adequaat zijn beveiligd. MSC past de beveiliging steeds aan in
overeenstemming met de geldende eisen. MSC heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen
om haar systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de
persoonsgegevens.

Klachten
Heeft u eventueel klachten hoe MSC met uw persoonsgegevens omgaat dan kunt u dit melden aan
MSC; zie hieronder. Ook heeft u de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Deze instantie houdt toezicht op de naleving van de geldende privacywetgeving
in Nederland. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe een klacht ingediend kan worden.

Vragen/Opmerkingen
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze Privacyverklaring & Cookiebeleid van MSC neem dan
contact op met:

MSC B.V.
Buitendijks 35
3356 LX  Papendrecht
Telefoon  0180-746018
Mail         info@msc-int.eu

Invoering
Deze Privacyverklaring & Cookiebeleid is van kracht per 25 mei 2018. Alle eerder gepubliceerde
privacyverklaringen en/of cookiebeleid komen na voornoemde datum te vervallen.

Wijzigingen
MSC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacyverklaring &
Cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op onze website te kijken of er wijzigingen zijn
aangebracht.
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