o

Hierbij ga ik akkoord met het ontvangen van commerciële en marketinginformatie van Rail
Bridge Cargo op het aangegeven e-mailadres.

o

Hierbij ga ik akkoord met het ontvangen van telefoongesprekken, commerciële en
marketinginformatie van Rail Bridge Cargo op het aangegeven telefoonnummer.

o

Ik ben me ervan bewust dat mijn toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken, waarna
Rail Bridge Cargo mijn e-mailadres en/of telefoonnummer uit haar database zal verwijderen.
De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de verwerking van gegevens vóór de
intrekking.

Wij willen u informeren dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door Rail Bridge Cargo B.V.,
gevestigd te Zevenaar, (6902 KE) Zepto 28.
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om vragen te
beantwoorden, een offerte uit te brengen en/of commerciële en marketinginformatie te verzenden.
Uw gegevens worden uitsluitend met uw toestemming opgeslagen en verwerkt (art. 6 lid 1
subonderdeel a van de AVG) en zijn bedoeld om activiteiten te starten die gericht zijn op het sluiten
van een overeenkomst (art. 6 lid 1 subonderdeel b van de AVG) of om te voldoen aan een wettelijk
gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke, bijvoorbeeld het beantwoorden van een
vraag of voldoen aan een verzoek (art. 6 lid 1 subonderdeel f van de AVG).
Als de gegevens worden verwerkt met uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk
gewenst moment in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor het recht op verwerking van de
gegevens die zijn gedaan voordat de toestemming wordt ingetrokken. U heeft het recht om inzage te
vragen in uw persoonsgegevens, deze te corrigeren, te verwijderen of te laten beperken, bezwaar te
maken tegen de verwerking of het overdragen ervan.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken (het
sluiten van een overeenkomst, het voldoen aan een verzoek, het beantwoorden van een vraag), of als
u toestemming hebt gegeven voor marketingactiviteiten, totdat deze toestemming is ingetrokken. Dit
kan op elk moment, door contact met ons op te nemen via de vermelde contactgegevens.
Uw gegevens zijn enkel toegankelijk voor onze geautoriseerde medewerkers. Wij zullen uw gegevens
niet verkopen of verhuren aan derden. De gegevens die op deze site worden verzameld, zijn voor het
exclusieve gebruik door Railbridgecargo en aan haar gelieerde personen en bedrijven. We zullen
echter persoonlijke informatie vrijgeven wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is of voor
doeleinden die relevant zijn voor ons bedrijfsbeleid. Er worden geen geautomatiseerde beslissingen
genomen op basis van uw persoonsgegevens en deze worden niet geprofileerd.
Voor vragen of klachten kunt u terecht bij info@railbridgecargo.nl

