PRIVACYBELEID SIMON DE HAAS
Simon de Haas verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van
verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna te noemen: de "AVG").
Simon de Haas respecteert uw privacy en vindt de bescherming van uw privacy
belangrijk. Graag informeren we u hierover in dit privacy-beleid op een transparante
en heldere manier. Heeft u over dit privacy-beleid vragen, aarzelt u dan niet om
contact met ons op te nemen. We helpen u graag verder.
In dit privacy-beleid lichten wij toe:









welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens
verwerken;
hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
met wie wij uw persoonsgegevens delen;
hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
de rechten waarover u als betrokkene beschikt;
ons gebruik van cookies;
hoe u contact met ons op kunt nemen.

Persoonsgegevens
Simon de Haas legt uw persoonsgegevens vast als u producten of diensten van ons
afneemt. Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld.
Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:







basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken,
zoals een IP adres;
gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw
voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit,
burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of
die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de
grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Registratie persoonsgegevens
Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt.
In de volgende situaties registreren wij u uw persoonsgegevens:










in onze winkels bij het invullen van orderformulieren, showroombonnen en/of
andere formulieren;
bij het bezoeken van onze website;
bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht;
bij het invullen van een review voor een aan u geleverd product of een aan u
geleverde dienst;
bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief;
bij het invullen van sollicitatieformulieren op de website;
bij het invullen van overige contactformulieren op de website;
ingeval wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen
ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partijen heeft aangegeven
informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen of u bij deze
partijen uw interesse heeft aangegeven voor de door ons verleende producten
en/of diensten.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van
persoonsgegevens
Simon de Haas kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:









om een opdracht uit te voeren,
om u te informeren over de status van uw opdracht,
voor het meten van de klanttevredenheid,
om door u gestelde vragen te beantwoorden,
voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen.
In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor
profileringsdoeleinden.
om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen,
zowel per post, telefoon of e-mail.
voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.
daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie
en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de
klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten
en website verder verbeteren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende
juridische grondslagen:





de uitvoering van een overeenkomst;
het voldoen aan een wettelijke verplichting;
gerechtvaardigd belang;
uw toestemming.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Simon de Haas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het
bereiken van de in dit privacy-beleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en
regelgeving te voldoen.

Delen met anderen
Simon de Haas zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor
een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een
wettelijke verplichting bestaat.
Voor de in dit privacy-beleid beschreven doeleinden kan Simon de Haas uw
persoonsgegevens delen met een vennootschap die behoort tot de groep van Simon
de Haas. In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met
derden, waaronder, maar niet beperkt tot:



derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke
verplichtingen te voldoen;
externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens
voor de in dit privacy-beleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers,
leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie
wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt
alleen voor de in dit privacy-beleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van
de in dit privacy-beleid vermelde grondslagen.
Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor
de naleving van de privacywetgeving. Simon de Haas is niet verantwoordelijk noch
aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor
zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een
verwerker van Simon de Haas, sluit Simon de Haas met een dergelijke derde een
verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.
Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw
persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese
Economische Ruimte. In dat geval zal Simon de Haas er op toezien dat dergelijke
doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving

BEVEILIGING
Simon de Haas heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige
verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking.
Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er
aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via
info@simondehaas.nl

Rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten
verwijderen en te laten overdragen aan een andere partij. Ook kunt u Simon de Haas
verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en heeft u het
recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken.

Cookies
Simon de Haas maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein
tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het
gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen.
Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

Klachten
Simon de Haas verneemt graag uw eventuele vragen of klachten over het privacybeleid. Bij vragen of klachten zal Simon de Haas haar uiterste best doen om hierin
een oplossing te vinden. U kunt ook een klacht indienen over de verwerking van uw
persoonsgegevens door Simon de Haas bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met Simon de Haas per e-mail of telefonisch.
info@simondehaas.nl of 038-4221155

Aanpassingen
Simon de Haas kan aanpassingen doen aan dit privacy-beleid, wanneer de geldende
wet- en regelgeving haar daartoe verplicht. Simon de Haas raadt u vriendelijk aan om
regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn verwerkt. Bij ingrijpende wijzigingen
zullen wij u hierop actief via onze website attenderen.

