
 

 
 
 

 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Swart Inkoopmanagement. Swart Inkoopmanagement  

respecteert de privacy van alle gebruikers op haar site en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie 

vertrouwelijk wordt behandeld.  

Swart Inkoopmanagement is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door 

gebruik te maken van de website van Swart Inkoopmanagement geef je aan het privacy beleid te 

respecteren.  

Communicatie 

Wanneer je via de site, via e-mail, telefonisch of op een andere manier contact met Swart 

Inkoopmanagement opneemt, kunnen deze gegevens bewaard worden. Soms vraagt Swart 

Inkoopmanagement om meer gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Gegevens worden 

op de eigen beveiligde server van Swart Inkoopmanagement of een derde partij opgeslagen en worden niet 

met andere gegevens gecombineerd.  

Cookies 

De website van Swart Inkoopmanagement maakt gebruik van cookies. Op deze manier kan Swart 

Inkoopmanagement zien hoe bezoekers de site gebruiken. Deze informatie kan worden overgebracht naar de  

eigen beveiligde servers van Swart Inkoopmanagement of een derde partij en wordt enkel gebruikt om 

rapporten over de website activiteit op te stellen of andere diensten in dit verband aan te bieden.  

Cookies uitzetten 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser ook opnieuw 

instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Wanneer de 

cookies zijn uitgeschakeld in je browser, is het echter wel mogelijk dat sommige functies en services op Swart 

Inkoopmanagement en andere websites niet correct functioneren.  

Doeleinden  

Swart Inkoopmanagement verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan beschreven in 

dit privacybeleid, tenzij jij daarvoor – schriftelijk – toestemming hebt gegeven.  

Keuze voor persoonsgegevens 

Swart Inkoopmanagement biedt alle bezoekers de mogelijkheid om verstrekte persoonlijke informatie in te 

zien, te veranderen of te verwijderen.  

Aanpassen / uitschrijven communicatie 

Wil je jouw gegevens aanpassen of laten verwijderen? Neem dan contact op met Swart Inkoopmanagement.  

Ook onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of jezelf af te melden.  

Veranderingen, vragen & feedback 

Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Swart 

Inkoopmanagement controleert regelmatig of nog aan het privacy beleid wordt voldaan. Eventuele 

aanpassingen en/of veranderingen kunnen daarom leiden tot wijzigingen. Het is daarom raadzaam om 

regelmatig deze verklaring te raadplegen. Heb je nog vragen? Neem dan contact op: 

Swart Inkoopmanagement 

Diamantdijk 133 

4706 HB Roosendaal 

T  06 54 39 16 05 

E  rswart@swart-im.nl  
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