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Privacyverklaring
Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

MBMN B.V. verwerkt alleen de persoonsgegevens over je die je zelf invult bij het invullen van een
contactformulier op onze website.
Wij verwerken niet meer dan de volgende persoonsgegevens:
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- (eventuele) Bedrijfsnaam

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
Wij verwerken jullie persoonsgegevens voor het vervaardigen van facturen en om contact op te kunnen
nemen, zowel via de email als telefonisch.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?
Wij bewaren de persoonsgegevens zolang iemand klant is bij MBMN B.V.
Delen met anderen?
Wij zullen de gegevens nooit om een commerciële of andere reden aan derden verstrekken. Uiteraard
moeten wij wel voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van de overheid.
In kaart brengen websitebezoek
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres en de gegevens
die jouw browser automatisch meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van
bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te
verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus
verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt
deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons
te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen. MBMN B.V. heeft hier geen
invloed op.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@MBMN.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar zeker binnen
vier weken, op je verzoek reageren.
Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
www.mbmn.nl is een website van MBMN B.V.
MBMN B.V. is als volgt te bereiken:
Postadres:
Siloweg 600, 5222 BM ‘s-Hertogenbosch
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK: 17195075 onder de naam MBMN B.V.
Telefoon: 085 9020 985
E-mailadres: info@mbmn.nl

