TMS-ForYou B.V.

Privacybeleid

TMS-ForYou hecht grote waarde aan het waarborgen van uw privacy en
bescherming van uw persoonsgegevens. TMS-ForYou zal zorgvuldig met
uw persoonsgegevens omgaan en deze alleen aan derden verstrekken als
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of TMSForYou daartoe op grond van de wet verplicht is.
Verwerking van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening (IT applicatie of logistiek)
of als u interesse heeft in onze dienstverlening, dan verzamelen wij hiervoor
noodzakelijke gegevens om u optimaal te bedienen.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Voor het aanmaken van een account of het boeken van een zending zijn
persoonsgegevens nodig, deze worden door ons verzameld om u zo goed
mogelijk van dienst te zijn qua diensten, tarieven en mogelijkheden.
Als u om hulp, advies of informatie vraagt zullen uw persoonsgegevens
gebruikt worden om u snel en adequaat te assisteren.
Onder de persoonsgegevens wordt verstaan:
-

Contactgegevens (naam, mailadres, telefoon- en/of faxnummer)
Volledige bedrijfsgegevens (Adres, KvK en BTW nummer)
Laad- en losadressen
Contactpersonen + contact gegevens van laad- en losadressen
Betalingsgegevens zoals rekeningnummer
Collie gegevens voor rapportage doeleinden

Met welk doel verzamelen wij persoonsgegevens :
- Voor de uitvoering van opdrachten en overeenkomsten
- Voor de administratieve afhandeling van overeenkomsten
- Contacten leggen m.b.t. de voortgang van opdrachten,
overeenkomsten, verzoek tot informatie en/of pro actief informeren
hieromtrent.
- Te voldoen aan verplichtingen op grond van toepasselijke wet-en
regelgeving
- U te informeren omtrent onze (nieuwe) diensten, producten, tarieven
en mogelijkheden
- Gegevens te verzamelen om producten en diensten te verbeteren,
optimaliseren en te analyseren.
Delen van gegevens met derden
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met aangesloten bedrijven
en/of uitvoerende bedrijven t.b.v. gesloten overeenkomsten. Hieronder
vallen vertrouwde derde partijen welke diensten namens ons moeten
uitvoeren b.v. vervoerende partijen, douane en/of overheidsinstanties
nationaal en internationaal.
Websites van derden
In onze boekingsbevestiging en mail staan links naar websites van derde
partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de content
van sites van derden. Lees het privacybeleid van de website die u bezoekt.
Technische informatie TMS-ForYou
Wij maken geen gebruik van Cookies. Onze server heeft een SSL
certificaat HTTPS maar er kan ook gebruik worden gemaakt van HTTP, hier
kan de klant zelf voor kiezen.

Uw gegevens benaderen, bijwerken of verwijderen
Voor toegang tot uw persoonlijke gegevens, om deze te bekijken of bij te
werken logt u in met uw account en gaat u naar de instellingen van uw
account. Ook kunt u zich hier aan- of afmelden voor de nieuwsbrief waarin
wij onze laatste ontwikkelingen, nieuws en acties communiceren.

TMS-ForYou heeft dit privacybeleid met zorg samengesteld, mocht u meer
informatie willen of vragen hebben, neem dan contact op:
TMS-ForYou BV
Achterwetering 7
2871 RK Schoonhoven
Telefoon: 0182 351412 / mail parcel@tms-foryou.nl
TMS-ForYou bv behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen
in dit Privacy beleid.
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