
Liquid Filtration Systems, gevestigd aan de Koriander 55, 7892 AA Klazienaveen is verantwoordelijk 

voor de verwerking van gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Website: www.lfs-filters.com 

Adres: Koriander 55, 7892 AA Klazienaveen 

Tel.: +31 591 303311 

T. Jansen is de functionaris gegevensbescherming van Liquid Filtration Systems Hij/zij is te bereiken 

via account@lfs-filters.com 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Liquid Filtration Systems verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen 

persoonsgegevens achtergelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij bedrijfsgegevens verwerken 

Liquid Filtration Systems verwerkt bedrijfsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van uw betaling 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Om goederen en diensten bij u af te leveren 

- Liquid Filtration Systems verwerkt ook gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals     

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Liquid Filtration Systems verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering 

van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Liquid Filtration Systems gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u  het 

recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 

tegen de verwerking van uw gegevens door Liquid Filtration Systems en heeft u het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de gegevens 

die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, 

te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 

persoonsgegevens sturen naar account@lfs-filters.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot 

inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te 

sturen, alsmede een uittreksel KvK. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw 



verzoek . Liquid Filtration Systems wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een 

klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 

volgende link:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 


