Privacyverklaring 50 tinten groen Assendorp, november 2021
Wij van 50 Tinten Groen Assendorp (kvk 77437578) ontvangen
diverse gegevens van mensen die contact met ons opnemen via onze
website, maar natuurlijk ook van iedereen die zich bij ons inschrijft
voor acties, offertes en informatie avonden. Op deze pagina leggen wij je uit welke gegevens we
van je verwerken en waarvoor en hoe wij je gegevens gebruiken.
Gegevens bij opvragen informatie
Als je contact met ons opneemt via een contactformulier op onze website voor een actie, een
offerte, of een informatieavond dan gebruiken wij je gegevens [naam, e-mailadres, adres en
eventueel telefoonnummer] om contact met jou op te nemen voor die specifieke actie of om je vraag
of opmerking te beantwoorden. Jouw gegevens worden voor geen verdere doeleinden gebruikt
tenzij wij expliciet vooraf vermelden dat wij samenwerken met een externe partner.
Wat doen wij met jouw gegevens?
Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor de actie, offerte of informatieavond waar je je voor
aanmeldt. Mochten wij samenwerken met een externe partner dan vermelden wij dat er expliciet bij.
50 Tinten Groen Assendorp garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle
bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale
inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Van abonnees op de nieuwsbrief worden uitsluitend naam en e-mailadres bewaard. 50 tinten groen
Assendorp verzendt zelf de nieuwsbrief; hiervoor wordt geen externe partij ingeschakeld.
Wie geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen kan zich onderaan de nieuwsbrief uitschrijven. Je
gegevens worden dan uit de database voor de nieuwsbrief verwijderd.
Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Het staat je vrij om op elk gewenste
moment een verzoek in te dienen om je persoonsgegevens uit ons bestand te verwijderen.
Kan ik inzien welke gegevens 50 Tinten Groen Assendorp van mij heeft?
Je kunt op elk gewenste moment je gegevens bij ons opvragen, om in te zien welke gegevens wij
van jou bewaren. Het staat je vrij om een correctie of verwijdering van gegevens te eisen. Je hebt
daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Contact met ons
opnemen kan via welkom@50tintengroenassendorp.nl
Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Dit is echter de meest recente
versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op onze website.
Cookies
Onze website maakt geen gebruik van cookies

