PRIVACY STATEMENT

Wilms Vlees B.V. (hierna: “wij” of “Wilms Vlees”) is een varkensuitsnijderij. Via deze website,
www.wilmsvlees.nl, geven wij informatie over onze producten en toepassingen waarvoor wij
vlees leveren. Bezoekt u deze website en vult u het contact formulier in dan verwerken wij
uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij
daarmee doen.

SOORT GEGEVENS
Van websitebezoekers van wilmsvlees.nl verwerken wij, net als elke website, IP-adressen.
Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Bij het invullen van het contactformulier voor
aanvragen van meer informatie wordt uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en uw
persoonlijk bericht gevraagd.

COOKIES
Wanneer u de Wilms Vlees BV website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde
schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde Cookies maakt de website van Wilms
Vlees BV nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de
toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website te gebruiken. Cookies
identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker
wordt wel geïdentificeerd. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar
als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch
worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties
voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk
geen toegang tot alle functies op de onze websites.

CONTACTFORMULIER MEER INFORMATIE
Als u het contactformulier op wilmsvlees.nl invult met het verzoek voor meer informatie, of
ons rechtstreeks een e-mail stuurt, dan gebruiken wij deze gegevens alleen om contact met
u op te nemen om u een reactie te kunnen geven op uw vraag of verzoek. Deze gegevens
worden enkel verwerkt in de mailbox en niet verder opgeslagen of bewaard, tenzij er een
klantrelatie uit de correspondentie ontstaat. Dan worden deze gegevens in ons
relatiebestand verwerkt.

VERSTREKKEN PERSOONSGEGEVENS AAN ANDERE PARTIJEN
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat wettelijk
gezien noodzakelijk is.

UW PRIVACY RECHTEN
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Statement, dan kunt u contact met ons
opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens
of als u deze wilt wijzigen.

