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Privacy verklaring 

Privacy verklaring Expo & Sign 

Expo & Sign kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, 

en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. 

Expo & Sign kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam  

- Uw adresgegevens  

- Uw (zakelijk) telefoonnummer  

- Uw (zakelijk) e-mailadres  

- Uw financiële gegevens 

WAAROM EXPO & SIGN GEGEVENS NODIG HEEFT 

Expo & Sign verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om 

verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch 

niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Expo & Sign uw persoonsgegevens gebruiken in het kader 

van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Wij verwerken deze 

informatie in overeenstemming met de geldende wetgeving. Bovendien verwerken wij 

persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor 

onze belastingaangifte.  

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAART 

Expo & Sign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, 

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Sommige gegeven bewaren wij omdat het op grond van 

financiele en/of fiscale verplichtingen nodig is. In dat geval bewaren wij uw gegevens tien jaar en 

verwijderen of anonimiseren wij deze na afloop van deze termijn.   

DELEN MET ANDEREN  

Expo & Sign verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering 

van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN  

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens , de rectificatie of verwijdering ervan. U kunt 

een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar erik.mik@expo-sign.nl Expo & Sign zal 

zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij kunnen u vragen om u te 

legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan de voornoemde verzoeken.  

BEVEILIGEN  

Expo & Sign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen 

genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Maatregelen die wij bijvoorbeeld hebben genomen:  

- Alle personen die namens Expo & Sign van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 

gehouden aan geheimhouding daarvan.  

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 
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 Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 

of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van Expo & Sign door verzamelde 

persoonsgegevens, neem dan contact met Expo & Sign op via erik.mik@expo-sign.nl 
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Privacy statement 

Privacy statement Expo & Sign (according to the applicable Dutch legislation) 

Expo & Sign can process personal information about you, because you are using our services, or 

because you provided your own information while filling in our contact form on the website. Expo & 

Sign can process the following information: 

- Your first name and last name 

- Your sex 

- Your address data 

- Your (business) phone number 

- Your (business) e-mail address 

- Your financial data 

WHY DOES EXPO & SIGN NEED YOUR INFORMATION? 

Expo & Sign processes your personal information in order to contact you by phone, or when we need 

to approach you by mail or by post in case you are not attainable by phone. Aside from that, Expo & 

Sign can use your personal information in the context of performing an agreement as discussed with 

you, we process this information in accordance with the applicable Dutch legislation. In addition, we 

process your personal information if we are legally obliged to do so, such as data that we need for 

our taxes.  

HOW LONG WILL YOUR INFORMATION BE STORED FOR? 

Expo & Sign does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the goals. 

We store some of you data because it is required by financial obligations. In that case, we will store 

your data ten years and we will destroy it or we will anonymize this data after the period of time.  

SHARING WITH OTHERS 

Expo & Sign only provides information to third parties in case it is necessary for performing the 

agreement with you, or to comply with a legal obligation.  

ACCESS, CHANGE OR CLEAR DATA 

You are entitled to access your data, to change your data or to remove your data. You can send a 

request for access, correction or deletion to erik.mik@expo-sign.nl . Expo & Sign will reply on your 

request as soon as possible, but within a maximum of four weeks. Therefore we have the right to 

request identification when required.  

SECURITY 

Expo & Sign takes the safety of your personal information profoundly and therefore has taken 

appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unsolicited disclosure and 

unauthorized modification. Such as: 

- All individuals who can take note of your data on the behalf of Expo & Sign, are obliged to 

observe confidentiality.  

- Our staff are informed about the value of the protection of your personal information. 

In case, you have the impression that your information is not properly secured, contact Expo & Sign 

at erik.mik@expo-sign.nl . Expo & Sign 
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