
PRIVACY VERKLARING

Flightcaselabels hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke en 
herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te 
informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te 
bieden over hoe die gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacy verklaring 
zorgvuldig door te lezen.

Deze privacy verklaring geldt voor alle informatie die wordt verzameld of gebruikt door 
Flightcaselabels. Hierbij gaat het ook om informatie van deze website. De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming of AVG (General Data Protection Regulation of GDPR in het Engels) is zoals u 
waarschijnlijk wel weet een Europese wettelijke regeling in verband met gegevensbescherming en 
privacy binnen de Europese Unie. Deze verordening wordt van kracht op 25 mei 2018.

Flightcaselabels is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring. Flightcaselabels verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van 
onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

1. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 · Titel (aanspreking)
 · Voor- en familienaam
 · Telefoonnummer
 · E-mail adres

2. Wie is bij Flightcaselabels verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van zakenrelaties?
 · Wybo Smids

3. Waarvoor verwerkt Flightcaselabels uw persoonlijke informatie?

Wij verwerken persoonlijke informatie voor deze wettelijk toegestane zakelijke doeleinden:

 · Om u direct mails te kunnen bezorgen waarvan wij denken dat ze voor u relevant 
  kunnen zijn;
 · Om de doeltreffendheid van promotiecampagnes en advertenties te kunnen evalueren.
 · Wanneer het ons de mogelijkheid biedt om onze diensten/communicatie uit te breiden, 
  aan te passen, te personaliseren of te verbeteren ten voordele van de relatie met onze   
  klanten;

Wij verzekeren u ervan dat wij bij de gegevensverwerking voor dergelijke doeleinden steeds 
maximaal rekening houden met uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens. U hebt het recht 
om protest aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens. Flightcaselabels verkoopt uw 
gegevens niet aan derden en deze gegevens worden ook niet aan andere partijen doorgegeven.

4. Hoe lang zal Flightcaselabels uw persoonsgegevens bewaren?
 · Flightcaselabels bewaart persoonsgegevens voor de duur van de relatie of voor 
  maximaal 24 maanden na het laatste contact.

5. Kan ik als klant van Flightcaselabels mijn persoonsgegevens corrigeren of het gebruik ervan 
beperken?
 · Klanten van Flightcaselabels kunnen op elk moment de opgeslagen persoonsgegevens 
  laten  corrigeren, de verwerking ervan laten beperken of ze laten verwijderen. 
  Bovendien kunnen onze zakenrelaties te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de opslag 
  en verwerking van hun persoonsgegevens of er een kopie van ontvangen.

PRIVACY STATEMENT

Flightcaselabels believes it is very important to protect the privacy of personal and identifiable 
details that you provide to us. We also believe that it is important to keep you informed about the 
way in which we use your personal data and also to offer you choices about how that data will be 
used. We therefore recommend that you read this privacy declaration carefully.

This privacy declaration applies to all information that is gathered or used by Flightcaselabels. This 
also includes information from this website. As you are probably aware, the General Data Protection 
Regulation (GDPR) is the European legal regulation relating to data protection and privacy within the 
European Union. These regulations came into effect on 25 May 2018.

Flightcaselabels is responsible for the processing of personal data such as stated in this privacy 
declaration. Flightcaselabels processes your personal data because you are using our services and/or 
because you provided this information to us yourself.

1. An overview of the personal data that we process is given below:
 · Form of address
 · First name and last name
 · P hone number
 · E -mail address

2. Who is responsible at Flightcaselabels for the personal data of its business contacts?
 · Wybo Smids

3. What does Flightcaselabels process your personal information for?

We process personal information for the following legally permitted business purposes:

 · So that we can deliver direct mail to you that we think might be relevant for you.
 · To let us evaluate the effectiveness of promotional campaigns and  
  advertisements.
 · Where it gives us an opportunity to expand, adapt, personalise or improve our 
  services/communication in order to benefit the relationship with our customers.

We would like to assure you that we always take account as fully as possible of your right to the 
protection of your personal data when we process it for such purposes. You have the right to submit 
an objection to your personal data being processed. Flightcaselabels will not sell your data to third 
parties and this data will also not be passed on to other parties.

4. How long will Flightcaselabels retain your personal information?

 · Flightcaselabels retains personal data for the duration of the business relationship 
  ball for a maximum of 24 months after the final contact.

5. If I am a Flightcaselabels customer, can I have my personal data corrected or restrict its use?

 · Flightcaselabels customers may have their stored personal data corrected or have 
  its processing restricted or have the data deleted, at any time. Moreover, our 
  business contacts can lodge an objection at any time against their personal data   
  being stored or processed, or they may ask to receive a copy of it.


