Privacy Verklaring
In deze verklaring lees je:
- Onze gegevens
- Wat persoonsgegevens zijn
- Wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan
- Voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken
- Wat je rechten zijn
- Wat we doen om ervoor te zorgen van gegevens veilig worden verwerkt
- Hoe lang (persoons) gegevens bewaard worden
Deze pricavy verklaring is van toepassing bij het bezoeken van onze website: www.designenwijn.com &
www.designenwijn.eu, bij het plaatsen van een bestelling, het opvragen van offertes, bij het sluiten van
een overeenkomst en bij het invullen van het contactformulier.
Onze gegevens:
Design & Wijn
Marnixstraat 186-2
1016TH Amsterdam
Telefoonnummer: +31(0)6252 325 15
KvK-nummer: 78573033
www.designenwijn.com
info@designenwijn.com
Persoonsgegevens:
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks en
indirect identificeerbaar bent.
Verwerking persoonsgegevens:
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, ordenen, vastleggen, bijwerken,
bewaren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband
brengen, alsmede het afschermen, vernietigen of uitwissen van je persoonsgegevens.
Doeleinde:
Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: voor de uitvoering van een
overeenkomst en de bestelprocedure, om nieuwsbrieven te versturen en voor klantenonderzoek wanneer
hier toestemming voor gegeven is en voor algemene of gerichte aanbiedingen. Wij verwerken alleen
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.
We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Je persoonsgegevens verwerken we om
wettelijke verplichtingen na te komen, om onze dienstverlening te verbeteren, fraude te voorkomen en
klachten in behandeling te nemen.
Jouw recht:
Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur een e-mail naar
info@designenwijn.com met het verzoek tot inzage in je gegevens als dit het geval is. Uiterlijk binnen vier
weken krijg je een reactie op het verzoek.
Zijn je persoonsgegevens onjuist of onvolledig, dienen deze niet ter zake voor de doeleinden waarvoor
ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens of andere
wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in aanvulling,
verbetering, afscherming, of verwijdering van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar info@
designenwijn.com
Als je persoonsgegevens gebruikt worden voor (direct) marketing doeleinden heb je uiteraard het recht
om dit te beëindigen. Je kunt je afmelden voor deze marketing doeleinden door een e-mail naar
info@designenwijn.com te sturen met daarin het verzoek tot afmelding.
Veiligheid:
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het belangrijk dat je
persoonsgegevens niet op straat terecht komen of op onrechtmatige manier worden verwerkt. Daarom
passen wij alle technische en organisatorische maatregelen mogelijk toe om je persoonsgegevens veilig
te verwerken.
Bewaring Persoonsgegevens:
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden.
Als er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet
langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

