
Privacy statement 
 
Primasta bv, gevestigd aan Stegen 1, 5721 SZ Asten is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft 
vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming 
met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze 
privacyverklaring wordt beschreven hoe Primasta met uw persoonsgegevens omgaat.  
 
Welke persoonsgegevens verwerken we? 
• Voor- en achternaam 
• Adresgegevens 
• Postcode en woonplaats 
• Geslacht 
• Telefoonnummer(s) 
• Emailadres 
• bankrekeningnummer 
 
Waarom verwerken wij deze gegevens? 
• Voor het kunnen uitvoeren van onze leveringen en diensten 
• Om wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen zoals belastingplicht 
• Om u in voorkomende gevallen te kunnen informeren over producten en diensten 
• Het persoonsgegeven ‘geslacht’ gebruiken we om u aan te kunnen spreken met ‘mevrouw’ of 

‘meneer’. 
 
Derde ontvangers 
We kunnen wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de 
Belastingdienst.  
Om producten op tijd te kunnen leveren kan het noodzakelijk zijn dat de gegevens ter beschikking 
gesteld worden aan een externe vervoerder maar ook alleen om de producten aan u te leveren of 
op te halen. 
 
Primasta respecteert uw privacy en zal uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. 
Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Primasta houdt zich aan de 
regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Bewaartermijn 
De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om een correcte dienstverlening uit te voeren en 
eventuele herhaalopdrachten uit te voeren.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij 
beschikken in een computerbestand naar u toe te sturen. 
U kunt een verzoek sturen naar info@primasta.nl 
 
Aanpassen privacy statement 
Ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan 
passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, 
dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. 
De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op www.primasta.nl   
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