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GerTech geeft om uw privacy. GerTech maakt gebruik van uw gegevens. Deze gegevens 
worden verwerkt met inachtneming van alle toepasbare privacywetten. Wanneer wij van 
“uw gegevens” spreken bedoelen wij persoonsgegevens. Dit betreft alle informatie waarmee 
wij onmiddellijk of door een combinatie met andere informatie kunnen identificeren. Alle 
informatie waarmee wij u niet mee kunnen identificeren worden ook wel anonieme 
gegevens genoemd.  
 
Wij garanderen u dat uw persoonsgegevens niet beschikbaar worden gesteld aan een derde 
partij. 
 
Indien u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen via info@gertech.nl.  
 
Onderstaande kunt u lezen welke persoonsgegevens vereist zijn. Hier leggen wij ook uit 
waarom wij die gegevens nodig hebben en hoelang wij deze bewaren.   
 
Vereiste persoonsgegevens: 

• Naam;  
• Adres;  
• Woonplaats;  
• Telefoonnummer;  
• Emailadres; 
• Bedrijfsnaam optioneel. 

 
Enkel deze informatie gebruiken wij om een volledige bestelling af te ronden of af te 
leveren. Daarnaast gebruiken wij deze informatie, indien nodig, om te contacteren. 
 
Wie beschikt er over deze persoonsgegevens? 
 

- Mollie Payments. Dit is de betaalprovider. Mollie Payments heeft gegevens nodig om 
de betalingen of terug stortingen te kunnen doorvoeren.  

- PostNL. Zij hebben de gegevens nodig indien de bestelling thuisbezorgd kan/moet 
worden. PostNL verzorgt hierbij het transport.  

 



De persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, ook niet buiten de EU.  
 
Hoelang bewaren wij de gegevens? 

- Zoals wettelijk vereist door De Belastingdienst wordt de administratie, zoals facturen, 
zeven jaar bewaard.  

- E-mailadressen worden een twee jaar bewaard.  
 
U heeft onder de betreffende wettelijke voorwaarden de volgende wettelijke privacy 
rechten: 

- recht op informatie (artikel 15 van de AVG); 
- recht op verwijdering (artikel 17 van de AVG); 
- recht op correctie (artikel 16 van de AVG); 
- recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG); 
- recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG). 

 
Indien u gebruik wilt maken van uw privacy rechten, kunt u zich te allen tijde contact 
opnemen via info@gertech.nl. 
 
Zijn er vragen of eventuele klachten bij producten kunt u ons altijd mailen via hetzelfde 
mailadres: info@gertech.nl 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 


