PRIVACY STATEMENT LEDER INTERNATIONAL B.V.
Het privacy statement van Leder International B.V., gevestigd aan de Ubroekweg 26 te Venlo, geeft
informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij vinden het belangrijk om inzichtelijk te
maken met welk doel wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de
rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens.
Het privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op
onze website.
Vragen?
Indien u na het lezen van ons privacy statement vragen heeft over de inhoud of uitvoering, kunt u
ons bereiken op:
Leder International B.V.
Ubroekweg 26
5928 NM Venlo
support@rino-pelle.com
Wat is het algemene privacy beleid van Leder International B.V.?
- Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website www.rino-pelle.com, van
onze (potentiële) klanten en relaties.
- Wij stellen de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaan
zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
- Wij delen uw gegevens alleen met partijen die wij inschakelen voor de levering van onze
diensten en partijen waarmee wij deze moeten delen op basis van een wettelijke
verplichting.
Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe gebruiken wij deze?
Gegevens van debiteuren
Wanneer u bij ons producten afneemt, worden uw standaard persoonsgegevens geregistreerd. Deze
gegevens worden gebruikt voor het leveren van onze producten en om u op de hoogte te houden
van de voortgang en/of relevante acties via persoonlijke of algemene mailings. Daarnaast wordt
(indien gewenst) met uw gegevens een account gecreëerd voor ons B2B-platform, waarmee u zelf
bestellingen kunt plaatsen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor een kredietwaardigheidscheck.
Gegevens van crediteuren
Van onze crediteuren registreren wij standaard persoonsgegevens, die worden gebruikt voor
communicatie over en ten behoeve van het verkoopproces, productieproces en levering van
goederen en diensten.
Gegevens bij personeelsverkoop/acties
Wij houden een paar keer per jaar een personeels- c.q. particuliere verkoop. Hiervoor kunt u zich
opgeven door uw gegevens achter te laten bij een van onze medewerkers. Deze gegevens worden
opgeslagen en gebruikt om u op de hoogte te stellen van andere personeels- c.q. particuliere
verkoop.
Gegevens bij sollicitatie
Wanneer u solliciteert bij Leder International, worden uw gegevens genoteerd en bewaard in een
database. Deze gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan die betrekking hebben
op de sollicitatie. CV’s en motivatiebrieven worden na een jaar verwijderd.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens via e-mail, telefoon, fax, post, medewerkers, agenten, onze
website, beurzen en showroombezoeken. Deze gegevens zijn met uw toestemming verkregen. Wij
gebruiken deze persoonsgegevens voor het verschaffen van informatie, de levering van producten en
servicedoeleinden. Uw privacy wordt gerespecteerd door onze medewerkers. De informatie en
persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet voor andere doeleinden gebruikt dan
vermeld.
Waar worden onze gegevens opgeslagen?
Onze gegevens worden op onze eigen servers opgeslagen. Deze servers zijn gestationeerd in een
gecontroleerde, zekere omgeving in Nederland en beveiligd tegen ongemachtigde toegang, gebruik
of openbaring. Wij bewaren uw gegevens tot aan uw verzoek tot uitschrijving, met inachtneming van
de wettelijke bepalingen om uw gegevens te bewaren.
Delen van uw persoonsgegevens
Leder International verkoopt, noch verhuurt, noch leased klantenlijsten aan derden. Uw gegevens
worden, behoudens wettelijk voorschrift, alleen gedeeld met een derde partij indien wij een
dergelijke partij inschakelen ten behoeve van de verkoop of het leveren van service en diensten. Dit
zullen altijd partijen zijn die direct of indirect betrekking hebben op uw gegevens. Wanneer dit het
geval is, garanderen wij dat de gedeelde informatie wettig verkregen is en dat deze door de derde
partij wordt beschermd.
Recht op inzage, correctie of verwijdering
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke
gegevens wij van u hebben geregistreerd en voor welk doel wij deze gebruiken, dan heeft u wettelijk
recht op inzage in uw gegevens. U kunt uw gegevens bij ons opvragen.
U kunt ons altijd verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen. Dit kan door een mail
te sturen naar support@rino-pelle.com. U ontvangt dan binnen een paar dagen de bevestiging dat
uw gegevens zijn aangepast dan wel verwijderd.

