Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 mei 2018.
Toelichting Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing,
waarmee privacywetgeving centraal geregeld is voor de hele Europese Unie. De Europese Unie
wil mensen hiermee meer controle geven over de manier waarop organisaties met hun
persoonsgegevens omgaan. De snelle ontwikkelingen in onder andere cloud-technologie zorgen
namelijk voor nieuwe manieren om gegevens in te zetten en te gebruiken. Door de wetgeving
inzake gegevensbescherming te versterken en zwaardere handhavingsmaatregelen te
introduceren, wil de Europese Unie dit een halt toeroepen en het vertrouwen in de opkomende
digitale economie verbeteren.
Privacyverklaring
In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder
verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw
persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw
persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard.
Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (www.bestpackaginggroup.nl)
bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.
Onze gegevens
Best Packaging Group
Aartsdijkweg 35
2676 LE Maasdijk
Telefoonnummer: 0174 - 630011
KvK-nummer: 62506293
www.bestpackaginggroup.nl
info@bestpackaginggroup.nl
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of
indirect identificeerbaar bent.
Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen,
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met
elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw
persoonsgegevens. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
Doeleinden
Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u
kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten,
zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat
wij onze producten of diensten bij u af kunnen leveren, om nieuwsbrieven te versturen voor
algemene of gerichte aanbiedingen, en voor uw account op onze website. Wij verwerken alleen
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.
Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze

dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We
verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en
nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.
Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een
verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Functie
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Bankrekeningnummer
De Best Packaging Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens werden verzameld.
Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze
producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van
abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud
van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij verzamelen uw:
- E-mailadres
Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:
- Per mail
Rechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar
info@bestpackaginggroup.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier
weken krijgt u een reactie op het verzoek.
Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden
waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw
persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om
toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt
in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuur uw
verzoek naar info@bestpackaginggroup.nl. Of neem telefonisch contact met ons op via het
telefoonnummer: 0174-630011. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. U
bent zelf verantwoordelijk voor de consequenties van het verwijderen van uw persoonsgegevens.
Wanneer u via de webshop bestelt dan kunt u uw persoonsgegevens ook inzien en aanpassen via
uw account op onze website.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk
als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt.
Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw
persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij
beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische
systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups, en encryptie. Daarnaast maakt de
website van Best Packaging Group gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te
waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare
of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van
deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de
hoogte bent.
Bewaring persoonsgegevens
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de
doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de
persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.
Mocht u vragen hebben over uw privacy, deze privacyverklaring en/of de verwerking van uw
persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via info@bestpackaginggroup.nl of
0174-630011.

Cookie Statement
Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt wanneer u één van
onze websites bezoekt. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites. Het gebruik van
cookies is voor de dienstverlening via de website door Best Packaging Group belangrijk en de
Best Packaging Group wil u dan ook zo goed mogelijk informeren over haar gebruik van cookies.
Met behulp van cookies zorgt Best Packaging Group er onder meer voor dat u bij een bezoek aan
onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen
op onze website makkelijker voor u. Daarnaast kunnen we de inhoud van uw winkelwagentje
voor u onthouden. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe de website wordt gebruikt en waar
wij deze nog kunnen verbeteren. Het cookie statement legt uit welke cookies de Best Packaging
Group inzet om haar online diensten mogelijk te maken.
Soorten cookies
Cookies welke de Best Packaging Group gebruikt zijn te verdelen in verschillende soorten:
1. Noodzakelijk cookies en cookies voor gevraagde dienstverlening
Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website of voor het leveren
van een door u gevraagde dienst, zoals een automatische log-in of het automatisch invullen van
uw gegevens. Of wanneer u gebruikt maakt van het onthouden van uw winkelwagentje in de
webshop zodat wanneer u op een later moment de webshop weer bezoekt te onthouden wat u
in uw winkelwagentje heeft geplaatst.
2. Optimalisatie cookies
Wij gebruiken deze cookies onder andere om informatie te verzamelen. Met deze informatie zien
we welke pagina’s het meest bezocht worden, welke pagina’s effectief zijn en welke pagina’s
foutmeldingen opleveren. Met deze informatie optimaliseren we het gebruiksgemak van de
website en volgt de Best Packaging Group geen individuele bezoekers.
3. Relevantie cookies
De Best Packaging Group gebruikt van tijd tot tijd cookies om u te voorzien van advertenties
waarvan wij denken dat deze relevant voor u zijn, op basis van eerder door u opgevraagde
pagina’s. Voor het gebruiken van deze cookies zal de Best Packaging Group uw toestemming
vragen.
4. Social media en externe cookies
Wanneer u bent ingelogd in uw sociale media websites (Facebook, Google, etc.) en op de website
www.bestpackaginggroup.nl toestemming heeft gegeven voor deze categorie cookies, kunt u
gebruik van maken van extra functionaliteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het eenvoudig
delen van informatie via Facebook Like, Google+, Twitter, etc. Voor de cookies die de social media
partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de
verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze
verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. De Best Packaging Group heeft daar geen invloed op.
5. Cookies van derden
Tot slot: Adverteerders op de site van de Best Packaging Group of in opdracht van de Best

Packaging Group, gebruiken, met uw toestemming eigen cookie(s), om voor u relevante
advertenties te laten zien.

Blokkeren van cookies
Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De
meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd
worden. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U dient er
rekening mee te houden dat bepaalde delen van de website www.bestpackaginggroup.nl niet of
niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. De manier waarop u cookies uit
kunt schakelen verschilt per browser.
Cookies achteraf verwijderen
Na het bezoek aan www.bestpackaginggroup.nl kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw
computer verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser, klik hier voor de uitleg.

Let op: Wanneer u cookies uitschakelt via de browser of ze op een andere wijze blokkeert, kan
het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van de site niet of niet optimaal
functioneren.

