
 

PRIVACYSTATEMENT MM | SECURE 

 

MM | Secure, statutair gevestigd aan de Burg Honnerlage Gretelaan 173 te (3119 BD) Schiedam, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

 

MM | SECURE 

Burg Honnerlage Gretelaan 173 

3119 BD Schiedam 

T: 010-3046127 

W: www.mmsecure.nl 

E: info@mmsecure.nl 

KVK: 86045237 

Via de website www.mmsecure.nl worden privacygevoelige gegevens (Lees: persoonsgegevens) 

verwerkt. MM |Secure respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en 

vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de richtlijnen van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring maakt inzichtelijk welke 

persoonsgegevens MM Secure verzamelt, verwerkt en met welk doel dit gebeurt. 

 

GEBRUIK GEGEVENS  

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u (persoons)gegevens achter. Zo is het bijvoorbeeld 

mogelijk om uw emailadres, telefoonnummer achter te laten bij invullen van het contactformulier of 

het maken van een afspraak op onze website. Het is eveneens mogelijk om telefonisch 

contactgegevens achter te laten. 

 

MM | Secure verklaart uitsluitend persoonsgegevens te verwerken die u zelf aan ons heeft verstrekt. 

De gegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van de acties die u uitvoert op onze website en de 

diensten die u bij ons afneemt. Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor 

verschillende doeleinden, waaronder het in behandeling nemen van vragen en verschillende 

verzoeken alsmede het verbeteren van onze dienstverlening. 

 

 

http://www.mmsecure.nl/
mailto:info@mmsecure.nl
http://www.mmsecure.nl/


 

BEWARINGSTERMIJN 

Persoonsgegevens worden bewaard zolang het nodig is om op een fatsoenlijke wijze onze diensten 

aan u te kunnen leveren. Na beëindiging van onze dienstverlening worden de gegevens door ons 

verwijderd behoudens een wettelijke verplichting ons noodzaakt deze gegevens gedurende een 

wettelijke termijn te bewaren. 

 

DERDEN, WIJZINGING/INZIEN GEGEVENS 

 

MM | Secure verstrekt uw gegevens niet aan derden, behoudens in het geval van een wettelijke 

vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst. 

 

Op uw verzoek kunt u uw gegevens inzien en eventueel laten aanpassen. 

 

BEVEILIGING  

MM | Secure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. MM | Secure maakt gebruik van beveiligingssoftware en een beveiligde 

internetverbinding uw persoonsgegevens te beveiligen.  

 

Mocht bij u de indruk rijzen dat uw gegevens wellicht niet goed beveiligd zijn, en/of er aanwijzingen 

zijn van misbruik, dan dient u telefonisch contact met ons op te nemen of te mailen naar 

info@mmsecure.nl.  

 

COOKIES 

MM | Secure kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met 

inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende 

internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met 

behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde 

schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de 

instellingen van u browser te veranderen.  

 

Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens in geen enkel geval aan derden. Wel zullen we uw 

persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen ten behoeve van de volgende doeleinden: 

 

 



 

- In het geval van een wettelijke verplichting, dan wel ter voorkoming van schade en/of fraude. 

- Voor analyse van het gebruik van onze producten en diensten; 

 

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat, indien MM | Secure wettelijk verplicht wordt om 

persoonsgegevens aan derden ter beschikking te stellen en/of als wij fraude of schade kunnen 

voorkomen door persoonsgegevens aan derden ter beschikking te stellen, wij dit niet zullen nalaten. 

In iedere andere situatie zullen wij uiteraard eerst om uw toestemming verzoeken. 

 

KLACHTENPROCEDURE 

MM | Secure wijst u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, 

de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

MM | Secure behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen in het geval van 

bijzondere omstandigheden. 


