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Privacy Policy Sleepdienst Gepke B.V. 

Algemeen 

Sleepdienst Gepke B.V. (hierna: ‘wij’/ ‘ons’/ ‘onze’) hecht veel waarde aan de bescherming van uw 

persoonsgegevens. In deze privacy policy geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij 

omgaan met uw gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en zullen daarom 

zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.  

 

Sleepdienst Gepke B.V. 

Sleepdienst Gepke is specialist in het verslepen en begeleiden van uiteenlopende transporten over water. Wij beschikken over de expertise, de 

middelen, de juiste mensen en een netwerk van betrouwbare partners om voor al uw transporten de juiste koers te bepalen. 

 

Deze privacy policy geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens via onze website. Via onze website is het niet mogelijk om uw 

gegevens achter te laten en bijvoorbeeld in te schrijven voor nieuwsbrieven. Onze website wordt ingezet om u als bezoeker te informeren over 

onze diensten. Sleepdienst Gepke B.V. treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordering 

Gegevensbescherming (AVG). Onze contactgegevens zijn:  

 

Sleepdienst Gepke B.V.     Daniël Veldman  

Generaal S.H. Spoorstraat 70     +31 6 53 624 624 

3313 AJ Dordrecht       info@sleepdienstgepke.nl 

 

Verwerking van persoonsgegevens 

Sleepdienst Gepke B.V. hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website en voldoet daarom aan de eisen 

van de Algemene Verordering Gegevens Bescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving. Mocht het 

voorkomen dan zullen persoonsgegevens van klanten en bezoekers met zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.  

 

Cookies of vergelijkbare technieken 

Wij maken geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken om het gebruik van onze website te analyseren.  

 

Social media 

Op onze website kunt u doorlinken naar onze social media pagina’s zoals Facebook en Linkedin. Door het gebruik van deze applicatie worden 

er cookies geplaatst door de betreffende social media pagina, in dit geval Facebook en Linkedin. Uiteraard zorgen wij voor de juiste beveiliging 

en het juiste gebruik, maar helaas hebben wij geen invloed op de verwerking van gegevens door social media. Wilt u weten welke 

persoonsgegevens zij verwerken, dan kunt u hier de betreffende privacy policy inzien van Facebook of Linkedin.  

Bewaartermijn en beveiliging 

Sleepdienst Gepke B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden 

verzameld. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten 

(bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht). Daarnaast werken wij met beveiligde servers.  

   

Derden 

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u 

of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten uw gegevens toch nodig zijn voor derden dan zal er een verwerkingsovereenkomst 

gesloten worden. Dit is om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  

 

Uw rechten 

U heeft altijd het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken in te zien. Nadat u deze heeft bekeken, kunt u vragen om deze te laten 

corrigeren of te wissen. Daarnaast kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens laten blokkeren. Als de verwerking van uw 

persoonsgegevens is gebaseerd op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming altijd intrekken.  

Heeft u desondanks het gevoel dat wij niet correct met uw persoonlijke gegevens omgaan, meld het ons dan of u kunt een klacht indienen bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  Zij zien toe op de naleving van de privacywet- en regelgeving. Meer informatie over het indienden van 

een klacht bij de AP kunt u hier vinden. Wij behouden ons het recht voor om – bijvoorbeeld omdat veranderende wetgeving dat van ons 

verlangt – deze privacy policy aan te passen. Op onze website plaatsen wij eventuele herziene versies. 
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https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

