Privacy Statement ETP
Inleiding
Emergo Textile Projects B.V. (verder te noemen: ‘ETP’) verwerkt persoonsgegevens en
andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement
(verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.
Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek
aan en gebruik van de website van ETP, van E@SYFIT® Webshop van ETP en de in
contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (verder te noemen: ‘Persoonsgegevens’).
Wet bescherming persoonsgegevens
ETP verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het
gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming
persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.
Verwerking Persoonsgegevens
ETP behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. ETP verzamelt Persoonsgegevens van degenen die bij ETP hun bedrijfskleding bestellen en van degenen die contact
opnemen via de website met een verzoek om informatie. Deze gegevens worden verwerkt
ten behoeve van het uitvoeren van de bestellingen en voor de administratie dan wel om het
verzoek om informatie te honoreren. ETP bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet
langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van
de Archiefwet is vereist.
Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie, kunt u zich hiervoor te allen
tijde afmelden door een e-mail te sturen naar info@etp.nl. Ook als u inzage wilt hebben in
uw gegevens of uw gegevens wilt wijzigen, kunt u een e-mail naar info@etp.nl sturen.
Voor degenen die bij ETP bedrijfskleding bestellen geldt dat de betreffende werkgevers de
afspraken hierover met ETP hebben vastgelegd in een z.g. Bewerkersovereenkomst, die is
aangepast aan de nieuwe wetgeving. ETP verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
Cookies
De website www.etp.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een
internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies
worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het web-bezoek te
monitoren. De cookies zijn nodig om de meest optimale gebruiksbeleving te realiseren voor
bezoekers van de website.
Beveiliging
ETP heeft passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te
voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de
persoonlijke informatie verloren gaat.
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Links
Op de website van ETP is een aantal links naar andere websites te vinden. ETP kan geen
verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die
organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te
lezen.
Vragen
Wilt u naar aanleiding van dit privacy beleid een vraag stellen of wilt u gewoon meer
informatie over iets dat u gelezen hebt? Vul dan ons contactformulier in of neem telefonisch
contact met op via 030 6981090.
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