Privacyverklaring Dutch Self-storage Network
Wat is Dutch Self-storage Network
Dutchselfstoragenetwork.nl is een website van Online New Sales bv,
gevestigd in Zuidland en heeft als doel leads te genereren voor bij deze
website aangesloten self storage bedrijven

Wie is Online New Sales bv
Online new Sales bv, hierna te noemen ONS! is een Nederlands bedrijf dat
zich bezighoudt met leadgeneratie voor self storage bedrijven in Nederland. Ten
behoeve hiervan verwerkt ONS! persoonsgegevens van prospects die zich via deze
website hebben gemeld.

Informatie voor klanten
ONS! deelt uw persoonsgegevens met onze aangesloten self storage bedrijven, die
u vervolgens benaderen voor het doen van een aanbieding/offerte voor het product
of dienst wat op de betreffende website wordt aangeboden. Activiteiten die vallen
onder dit doel bestaan uit commerciële e-mailberichten en/of telefonische contacten
met informatie over door hen aangeboden producten en diensten van de website
waarop wij uw gegevens hebben verzameld en waar u kennelijk in geïnteresseerd
bent.
Bij het verzamelen van uw gegevens vragen wij uw toestemming voor het gebruik
voor dit doel. Wij verzamelen de gegevens direct bij u en ontvangen deze niet van
derden. Uw gegevens worden bewaard en opgeslagen binnen de EU en uitsluitend
gebruikt voor bovengenoemd doel, totdat u aangeeft dat wij uw gegevens niet langer
hiervoor mogen gebruiken. U heeft het recht om de gegevens die we van u
verwerken in te zien en te laten corrigeren. Ook heeft u het recht om te vragen of wij
u gegevens verwijderen.

Aanpassingen aan het privacyverklaring
Het kan zijn dat wij wijzigingen doorvoeren aan dit document. Bijvoorbeeld wanneer
de privacywetgeving verandert. Wij raden u aan om dit privacyverklaring regelmatig
te raadplegen.

Contact met ONS!
Wanneer u vragen heeft over hoe wij omgaan met uw privacy of als u inzicht wilt
hebben over uw persoonsgegevens, kunt u contact met ONS! opnemen via e-mail:
info@onsbv.nl. Wij nemen dan contact met u op.

