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Privacy Statement DeeDee
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door DeeDee en
haar handelsnaam Packforce, gevestigd aan de Titaniumstraat 4, 6031 TV Nederweert. Hierna aan te
duiden als DeeDee.
Voor DeeDee is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. DeeDee respecteert uw
privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in
overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Om uw rechten met
betrekking tot de privacywetgeving te waarborgen, kunt u in deze verklaring lezen wat DeeDee met
uw gegevens doet.
Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:
1. Doeleinden van de gegevensverwerking
2. Uitwisseling met derden
3. Cookies
4. Inzagerecht
5. Beveiliging van persoonsgegevens
6. Wijzigingen privacy statement
7. Contactgegevens
1. Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door DeeDee verwerkt voor de volgende doeleinden:
 het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en), zoals het leveren van uw producten;
 om met u in contact te kunnen treden om uw vragen en informatieverzoeken te beantwoorden;
 om u op de hoogte te houden van producten, diensten en aanbiedingen van DeeDee middels
bijvoorbeeld een digitale nieuwsbrief;
 om de website en dienstverlening van DeeDee te verbeteren.
2. Uitwisseling met derden
DeeDee stelt uw gegevens aan derden ter beschikking die betrokken zijn bij het uitvoeren van de met
u gesloten overeenkomst. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met DHL als onze logistieke partner voor
het leveren van uw bestelling. Om uw pakket(ten) op het juiste adres af te kunnen leveren, voorzien
wij DHL van uw adresgegevens.
Daarnaast maken wij gebruik van enkele programma’s ten behoeve van onze marketing
communicatie, zoals MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Hiervoor gebruiken we uw emailadres. In deze situaties zullen wij alleen de strikt noodzakelijke gegevens aan derden verstrekken.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw
gegevens te respecteren.
DeeDee verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden
gaan gebruiken. Tenzij DeeDee wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.
3. Cookies
Op onze websites www.deedee.nl en www.packforce.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Een
cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze websites wordt meegestuurd
en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt gezet op het moment dat u één van
onze websites bezoekt.
Voor deze websites maakt DeeDee onder andere gebruik van cookies om geanonimiseerde
statistische informatie via Google Analytics te verzamelen. Aan de hand van deze informatie kan de
werking van de websites van DeeDee worden geanalyseerd en verbeterd. Deze informatie gebruiken
wij niet voor commerciële doeleinden.
4. Inzagerecht
U heeft het recht om uw persoonsgegevens, welke door DeeDee zijn verwerkt, in te zien.
Indien u dit wenst kunt u dit verzoek schriftelijk of per e-mail doen (zie hiervoor onze contactgegevens
zoals opgenomen onder punt 7).

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van DeeDee te Nederweert zijn op al onze
onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing. Deze voorwaarden zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 63645114. De eventuele, tot nu toe
toepasselijke algemene voorwaarden van derden worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.
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Na controle van uw identiteit zullen wij uw persoonsgegevens, waar wij over beschikken, zo snel
mogelijk met u delen.
Indien de door ons verstrekte gegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken de
gegevens te wijzigen.
5. Beveiliging van persoonsgegevens
De door DeeDee verwerkte persoonsgegevens worden zo goed mogelijk beveiligd tegen verlies of
enige vorm van onrechtmatige verwerking door onbevoegden. De beveiligingsmaatregelen die
DeeDee hiervoor neemt variëren van digitale maatregelen als toegangsbeveiliging en data encryptie
tot organisatorische maatregelen zoals het opstellen, onderhouden en naleven van procedures.
6. Wijzigingen privacy statement
Wij behouden ons het recht om dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden gepubliceerd
op onze websites www.deedee.nl en www.packforce.nl.
7. Contactgegevens
Indien u vragen of verzoeken heeft rond de verwerking van uw persoonsgegevens door DeeDee kunt
u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen:
DeeDee
Titaniumstraat 4
6031 TV Nederweert
E-mail: sales@deedee.nl

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van DeeDee te Nederweert zijn op al onze
onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing. Deze voorwaarden zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 63645114. De eventuele, tot nu toe
toepasselijke algemene voorwaarden van derden worden hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.

