PRIVACYBELEID
Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle gegevensverzoeken, transacties
en overeenkomsten met Hoogenboom van Gink BV, Christiaan Huygensweg 23, 3225LD
Hellevoetsluis.
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat
de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit
precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt
u hieronder lezen.

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst
(bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan
bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming
voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Hoogenboom van Gink BV in
bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Hoogenboom van Gink BV gebruikt uw
persoonsgegevens voor:







de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;;
product- en dienstontwikkeling;
het bepalen van strategie en beleid;
het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame
welke aansluit bij uw belangstellingen.
zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot
Hoogenboom van Gink BV, haar relaties en haar medewerkers.

Indien uw gegevens, met uw toestemming, vertrekt worden aan derden verplichten wij deze
partijen ook om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan en ze passend te beveiligen.
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OMSCHRIJVING VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Voor bovengenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u
verwerken:










NAW-gegevens;
geslacht;
e-mailadres;
(mobiel) telefoonnummer;
geboortedatum;
IP-adres;
technische browserinformatie;
cookie ID;
klik- en surfgedrag;

BEW AARTERMIJNEN
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze Privacy
beleid genoemde doeleinden te bereiken.
De persoonsgegevens worden uiterlijk 6 maanden na het vervallen van de
verwerkingsgrondslag verwijderd.

VERTROUWELIJKHEID & VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij
verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van
deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk
is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen
of moeten doen.
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GEGEVENSBEVEILIGING
Hoogenboom van Gink BV maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de
bescherming van de verwerkte data en gegevens, onder meer om te voorkomen dat
onbevoegden zich hiertoe onbedoeld toegang kunnen verschaffen.
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw data te waarborgen, maar
vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van
data en gegevens via internet niet altijd voor 100% garanderen.
Dit geldt ook voor ongeoorloofde overdracht van data en gegevens door onbevoegden op
uw locatie.

UW WETTELIJKE RECHTEN
U mag Hoogenboom van Gink BV vragen om inzage in de gegevens die van u zijn
opgeslagen. Ook kunt u Hoogenboom van Gink BV verzoeken deze gegevens te wijzigen,
aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het emailformulier te vinden via deze link: http://hoogenboomvangink.nl/contact.html

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY BELEID
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling
om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte
bent.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
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