Privacybeleid Zeilmakerij Huizinga
Zeilmakerij Huizinga, gevestigd op de Ietsdyk 2, 9053LS in Finkum, bevestigd
door middel van dit formulier te voldoen aan de privacy wet. Eigenaar Marten
Huizinga zal vertrouwelijk met de persoonlijke gegevens omgaan. Mocht je
een vraag of een klacht hebben, dan kun je een mailtje sturen naar:
info@Zeilmakerijhuizinga.nl
Persoonsgegevens
Zeilmakerij Huizinga verwerkt een aantal van de persoonlijke gegevens. We
verwerken de volgende gegevens:
- Naam
- Adres en Woonplaats
- E-mailadres
- Telefoonnummer (indien ingevuld)
- IP-adres
Bij zakelijke contacten wordt ook het KVK nummer verwerkt.
Waarom gebruiken wij persoonsgegevens?
Zeilmakerij huizinga gebruikt persoonlijke gegevens voor het verwerken en
versturen van een bestelling, het verwerken van facturen, het versturen van
nieuwsbrieven en als de persoon zich als vaste klant aanmeld bij een
bestelling worden de gegevens opgenomen in de JouwWeb omgeving.
Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat, worden de gegevens ook
gebruikt.
Hoelang worden de gegevens bewaard?
Zeilmakerij Huizinga bewaard de gegevens niet langer dan nodig is. De
gegevens worden tot 2 jaar na de datum van de bestelling bewaard. De bestel
facturen worden echter tot 7 jaar na het plaatsen van een order bewaard
aangezien dit wettelijk is vastgelegd.
Delen van gegevens:
Zeilmakerij Huizinga werkt samen met een aantal partijen om de service zo
hoog mogelijk te houden. Wij werken samen met:
- Mollie: voor het verwerken en ontvangen van de betalingen.
- E-boekhouden: voor het verwerken van facturen en betalingen.
- DHL en PostNL: voor het versturen van de pakketten.
- Social Media kanalen: instagram, Facebook en pinterest. Hier worden echter
geen specifieke persoonsgegevens mee gedeeld. Maar aangezien je ons hier
volgt zal je naam hier bekend zijn.
Cookies en Website gebruik
De website zeilmakerijhuizinga.nl maakt gebruik van functionele cookies om
informatie op te slaan, zoals je voorkeursinstellingen, en om de website

optimaal te kunnen weergeven. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of
smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via deze instellingen van je browser
verwijderen.
Persoonsgegevens inzien en verwijderen
Het is mogelijk om de persoonsgegevens die verwerkt worden in te zien, aan
te passen of volledig te laten verwijderen. Aangezien je toestemming hebt
gegeven om de gegevens te verzamelen is het ook mogelijk om dit weer in te
laten trekken. Mocht je dit willen, stuur dan even een mailtje met het verzoek
naar info@zeilmakerijhuizinga.nl en we zullen het verzoek binnen 4 weken
verwerken.

