Algemene Privacyverklaring
Netwerkdiensten MoveRTK

1. Privacybescherming. MoveRTK is een handelsnaam van 06 Global Positioning System B.V.
(KvK nr. 08099075). Voor het aanbieden van diensten geleverd door 06 Global Positioning
System B.V. (Hierna te noemen 06-GPS) is het verwerken van persoonsgegevens
noodzakelijk. 06-GPS waarborgt de privacy van zijn gebruikers conform wetgeving op de
hieronder beschreven wijze.

2. Verwerking van persoonsgegevens. 06-GPS gebruikt informatie verstrekt door de gebruikers
in aanloop naar en gedurende de contractperiode, welke noodzakelijk is voor het leveren van
de aangeboden diensten. Hieronder vallen de tenaamstelling van de firma, het adres,
bankgegevens, namen, e-mailadressen en telefoon- en faxnummers van contactpersonen,
inbelnummers en het merk en type gebruikte ontvanger. Gedurende actief gebruik wordt, ter
behoeve van het functioneren van de door 06-GPS geleverde diensten, het bieden van
ondersteuning en de facturatie, aanvullende informatie verwerkt. Dit omvat het IP-adres en de
locatie van de ontvanger, het begin en de duur van gebruik en de hoeveelheid verzonden data.

3. Bewaartermijn. Gedurende de contractperiode worden de contact- en verbruiksgegevens
bewaard tenzij anders verzocht. Na opzegging van het contract worden deze gegevens na één
jaar verwijderd.

4. Delen met anderen. 06-GPS verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de levering van de aangeboden diensten of voor het
voldoen van een wettelijke verplichting. 06-GPS blijft verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid
van deze gegevens.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft altijd het recht om uw
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar info@movertk.nl.

Voor meer informatie zie Algemene Verordening Gegevensbescherming (2018) en art. 11.5a
Telecommunicatiewet

Contact
Heeft u verdere vragen? Neem dan contact met ons op.
MoveRTK
Kubus 11
Postbus 166
3360 AD Sliedrecht

Telefoon:
Fax:
Web:
E-mail:

+31 (0) 184 67 18 40
+31 (0) 184 67 18 44
www.movertk.nl
info@movertk.nl
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