PRIVACYVERKLARING
Tummers Machinebouw B.V. | Tummers Methodic | Tummers Food Processing SoluFons
1. Algemeen
Tummers Machinebouw B.V., Tummers Methodic en/of Tummers Food Processing SoluFons
(‘Tummers’ of ‘wij’) is een Nederlands bedrijf acFef op het gebied van proceslijnen voor de producFe van
eindproducten. Wij respecteren uw privacy en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om conform de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
In deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.
2. Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u idenFﬁceerbaar bent of geïdenFﬁceerd kunt worden.
De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken zijn onder meer:
• basisinformaFe zoals uw NAW gegevens;
• contactgegevens zoals uw postadres, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres;
• ﬁnanciële informaFe;
• technische gegevens betreﬀende het apparaat dat u gebruikt om onze websites te bezoeken zoals
een IP adres of betreﬀende uw bezoek aan onze websites;
• overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de
doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.
Wij verkrijgen deze persoonsgegevens doorgaans omdat u deze aan ons hee_ verstrekt. Bijvoorbeeld
wanneer u producten van Tummers aanscha_ of gebruikmaakt van diensten van Tummers, onze websites
bezoekt, een formulier op onze website invult of uit informaFe die wij krijgen Fjdens contact met u.
3. Doel verwerking persoonsgegevens
Tummers kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
• voor de uitvoering van een overeenkomst;
• om te voldoen aan juridische en weaelijke verplichFngen;
• voor markeFng- en communicaFe acFviteiten;
• voor werving en selecFe (sollicitaFe);
• om onze website(s) te analyseren en te verbeteren.
4. Grondslagen verwerking persoonsgegevens
Tummers verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische
grondslagen:
• de uitvoering van een overeenkomst;
• het voldoen aan een weaelijke verplichFng;
• gerechtvaardigd belang;
• uw toestemming.
5. Delen van persoonsgegevens met derden
Tummers deelt uw persoonsgegevens in beginsel niet met derden, maar in bepaalde gevallen kan dit
noodzakelijk zijn. Doorgi_e van uw persoonsgegevens naar derden geschiedt uitsluitend voor de in deze
privacyverklaring genoemde doeleinden en op basis van de vermelde grondslagen. Tummers is niet
verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden.

Met een derde die namens en in opdracht van Tummers uw persoonsgegevens verwerkt sluit Tummers een
verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.
Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese
Economische Ruimte zullen wij erop toezien dat een dergelijke doorgi_e overeenstemt met de geldende
wet- en regelgeving.
6. Beveiliging persoonsgegevens
Tummers zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te
beveiligen tegen onrechtmaFge of ongeoorloofde verwerking en tegen verlies, vernieFging, schade,
aanpassing of bekendmaking. In het geval Tummers gebruik maakt van diensten van derden, zal Tummers
in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken
vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
7. Bewaartermijn
Tummers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze
privacyverklaring genoemde doeleinden dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.
8. Uw privacyrechten
Een verzoek tot inzage, correcFe, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw
persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming kunt u sturen via onderstaande
contactgegevens. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek kunnen voldoen.
In beginsel zullen we u binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek berichten.
9. Cookies
Tummers maakt gebruik van cookies op haar websites. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een
webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de
instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het funcFoneren
van onze website(s).
10. Contact
Indien u nadere informaFe wenst of vragen of klachten hee_ over de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u schri_elijk contact met ons opnemen via:
Tummers Machinebouw B.V.
Postbus 71
4630 AB Hoogerheide
Tel: +31 164 61 40 70
Mail: info@tummers.nl
11. Aanpassing
Tummers kan de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigen. Aanpassingen van deze privacyverklaring worden op de website(s) gepubliceerd.
Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).
Deze privacyverklaring is op 22 augustus 2019 vastgesteld.

