
 

    PRIVACYVERKLARING 

Uw privacy is voor CT Platon B.V. van groot belang. CT Platon B.V. gaat dan ook vertrouwelijk om met 

verzamelde persoonsgegevens en houdt zich aan de eisen van de huidige privacywetgeving. 

CT Platon B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens slechts voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, 

waaronder t.b.v. het uitvoeren van Uw opdrachten, het op Uw verzoek voorzien van advies en (technische) 

ondersteuning, alsmede om contact met U op te kunnen nemen telefonisch, per E-mail of per post. 

De persoonsgegevens die hiervoor gebruikt worden zijn onder meer: 

- Uw voor- en achternaam 

- Uw (zakelijke) adresgegevens 

- Uw (mobiele) telefoonnummer 

- Uw (directe) E-mailadres 

- Uw geslacht (tbv aanhef schrijven) 

In incidentele gevallen kunnen Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het sturen van onder meer 

uitnodigingen voor beurzen en evenementen of nieuwsbulletins. Indien U dit niet wenst, kunt U dit 

aangeven op ons onderstaand E-mailadres. 

 

CT Platon B.V. zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de 

doeleinden, waarvoor ze zijn verzameld of wettelijk verplicht is. 

 

CT Platon B.V. verstrekt Uw persoonsgegevens alleen aan derden (nationaal en internationaal) indien dit 

nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven waar CT Platon B.V. mee samenwerkt, zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. De 

samenwerkingen met deze bedrijven zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze activiteiten. 

 

U heeft het recht om Uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren of te verwijderen en/of een verwerking 

te beperken. U kunt daartoe een verzoek sturen naar onderstaand E-mailadres. 

 

CT Platon B.V. zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met 

betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens tegen verlies, misbruik, onbevoegde 

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. 

 

U heeft te allen tijde het recht om de toestemming tot het verzamelen en verwerken van Uw 

persoonsgegevens in te trekken. 

 

Ingeval U de indruk heeft dat Uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen van misbruik zijn, dan 

wel U meer informatie wenst over de beveiliging van  door CT Platon B.V. verzamelde persoonsgegevens, 

neem dan kontakt op via onderstaand E-mailadres. 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

CT Platon B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. 

 

CT Platon B.V. 

Bruningsstraat 2 

4251 LA  Werkendam 

Telefoon : 0183 505548 

E-Mail  : info@ctplaton.nl 

mailto:info@ctplaton.nl


 

                                    PRIVACY STATEMENT 

Your privacy is important for CT Platon B.V. Therefore CT Platon B.V. states that it will process the collected 
personal data confidentially and with care, according to the current GDPR. 
 
CT Platon B.V. only collects and processes personal data for  provided purposes, either processing orders, 
providing advise and (technical) support on your request or contacting you by telephone, Email or postage. 
Personal data used for these purposes are: 

- Your first and last name 
- Your (business) address 
- Your (mobile) telephone number 
- Your Email address 
- Your gender for salutation in correspondence 

Occasionally your personal data can be used for sending invitations for exhibitions, events or newsletters. In 
case you do not want this, please indicate to undermentioned Email address. 
 
CT Platon B.V. will not file the registered personal data longer than necessary for the purposes of processing 
or legally obligated. 
 
CT Platon B.V. will only provide your personal data to third parties (national and international) when 
necessary for executing an agreement with you or meet a legal obligation. With the third parties processor 
agreements are made. These cooperations are necessary to meet implementation of our activities. 
 
Your have the right to see what personal data we process of you, to change inaccurate personal data 
concerning you, to request us to delete your personal data and/or to restrict processing your personal data. 
You can send  us a request to undermentioned Email address. 
 
CT Platon B.V. will make all efforts to take technical and organizational actions to protect your personal data 
against loss, abuse, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized adaption. 
 
At all times you have the right to withdraw your permission to collect and process your personal data. 
 
In case you have the impression that your personal data are not sufficient secured either there is a suspicion 
of abuse or you wish more information on the security of the personal data collected by CT Platon B.V., 
please contact us through undermentioned Email address. 
 
You  have the right to file a complaint at the Dutch Data Protection Authority (DPA), better called as 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
 
CT Platon B.V. reserves the right to make changes on this privacy statement. 
 
CT Platon B.V. 
Bruningsstraat 2 
4251 LA  Werkendam 
Telephone : +31 183 505548 
Email  : info@ctplaton.nl 
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