PROTOCOL DE GELE ETALAGE MBT PRIVACY PERSOONSGEGEVENS
Wij hechten veel belang aan de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en informeren
u in dit Privacybeleid hoe wij omgaan met de gegevens die u via de website
www.degeleetalage.nl of anders (digitaal) aan ons verstrekt. Bij de digitale verwerking van
uw persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG).
Dit beleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken
van onze website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacy beleid te
accepteren.
PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een
identificeerbaar natuurlijk persoon. Wij gebruiken en verwerken onder meer uw naam,
adres, e-mailadres en telefoonnummer. Wij hebben deze gegevens nodig om contact met u
op te nemen en de gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen.
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt voor het
leveren van de diensten waarvoor ze bedoeld zijn, zoals hieronder beschreven.
Persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde e-mailserver en beveiligde
netwerkserver. Persoonsgegevens op een desktop (facturen) worden beveiligd met een
wachtwoord.
De Gele Etalage zal uw persoonsgegevens nimmer aan derden verstrekken, met als
uitzondering wanneer goederen op verzoek van de klant getransporteerd moeten worden.
De benodigde persoonsgegevens (naam, adres, e-mail en/of telefoonnummer) worden dan
verstrekt aan de transporteur. Wij eisen van deze personen, dat zij zorgvuldig met deze
gegevens omgaan en enkel gebruiken voor het doel waarvoor wij deze aan hen beschikbaar
stellen.
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor onze uitvoering
van de diensten.
Persoonsgegevens (zoals facturen) kunnen indien wettelijk vereist/gewenst verstrekt
worden aan onze accountant of de Nederlandse belastingdienst. Voor de facturen geldt dan
ook de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bt
w/administratie_bijhouden/facturen_maken/uw_facturen_bewaren)
ONLINE DIENSTEN
Op onze website kunt u via het contactformulier een bericht naar De Gele Etalage versturen.
De persoonsgegevens die u hiervoor opgeeft worden door ons gebruikt voor de juiste
totstandkoming en afhandeling van aankopen en koopovereenkomsten en voor het
eventueel toezenden van een digitale eindejaar groet.
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SOCIALE MEDIA EN PERSOONLIJKE E-MAILADRESSEN
Wij staan toe dat advertenties zoals opgenomen in onze online omgeving direct kunnen
worden gedeeld op social media (Facebook, Twitter en Instagram). Indien u hiervan gebruik
maakt dan zal u e-mailadres of andere persoonlijke informatie niet in een gegevensbestand
worden verwerkt. Indien u een bericht deelt dan dient u rekening te houden met het eigen
privacybeleid die de desbetreffende social media ondernemingen hanteren.
Op social media zullen wij geen persoonlijke foto’s en gegevens plaatsen zonder
uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon. Foto’s en film gemaakt tijdens
openbare aangelegenheden en festiviteiten zijn hiervan uitgesloten.
INZIEN, WIJZIGEN EN AFMELDEN NIEUWSBRIEVEN
U kunt bij ons niet inloggen en dus niet zelf u persoonlijke gegevens inzien. Indien u uw
gegevens wilt wijzigen of verwijderen kunt u ons hiervoor op elk moment van op de hoogte
brengen. U dient hierbij wel rekening te houden dat persoonsgegevens mogelijk voor een
bepaalde periode dienen te worden bewaard ten behoeve van reeds afgesloten
koopovereenkomsten. Verzoek tot wijziging of verwijdering kunt u sturen naar
info@degeleetalage.nl
BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn. Wij zorgen daarom voor passende
technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw
persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen op een beveiligde externe email- en netwerkserver. Persoonlijke gegevens op een werksation/desktop zijn beveiligd
dmv een wachtwoord en zullen daarnaast niet langer dan noodzakelijk bewaard worden. Als
redelijk hanteren wij als uitgangspunt de wettelijke bewaartermijnen.
UW RECHTEN
U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht deze
gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heeft u het recht ons te verzoeken de
digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u kenbaar te maken derde.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken dan kunt u een schriftelijk
inzageverzoek bij ons indienen.
Bij onverhoopte klachten vernemen wij deze graag van u en lossen wij dit graag samen met
u op. Mochten we er desondanks niet samen uitkomen, dan heft u op grond van de
privacywetgeving het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.
WIJZIGINGEN
Ons Privacybeleid kan op bepaalde momenten wijzigingen of worden aangevuld, maar zal
nimmer inhouden dat persoonsgegevens aan derden zullen worden verstrekt. Een
voorbehoud maken wij ten aanzien van een wettelijke opgelegde verplichting vanuit een
Nederlandse overheidsinstantie.
CONTACT
Mocht u naar aanleiding van dit Privacy beleid vragen hebben, dan kunt u per e-mail of
telefoon contact met ons opnemen.
info@degeleetalage.nl
+31(0)621587940
Amsterdam, 24 mei 2018
Team De Gele etalage
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