Privacyverklaring
LAATST GEWIJZIGD 28 DECEMBER 2018
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking
De eenmanszaak Bodegom.com
Gevestigd aan de Lekdijk 10, 4235 VK Tienhoven aan de Lek
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30252920.
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Robin Bodegom
Bereikbaar via privacy@bodegom.com .
Contact
Als u het contactformulier op de website gebruikt, of ons een e-mail stuurt of belt, dan
worden de gegevens die u ons daarmee verstrekt uitsluitend gebruikt voor de
beantwoording van uw vraag.
Persoonsgegevens
Bodegom.com verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van haar werkzaamheden en marketing doeleinden zoals het informeren van
bestaande en potentiële klanten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en zijn technisch adequaat beveiligd.
Bodegom.com verzamelt en verwerkt onderstaande persoonsgegevens:
Voor het uitvoeren van uw opdracht
•
•
•
•
•
•

Bedrijfsnaam
Bezoekadres(sen)
Factuuradres
Naam en geslacht contactpersoon of -personen.
Zakelijk e-mailadres en telefoonnummer(s) van contactpersoon of -personen.
Informatie omtrent uw betaalgedrag aan ons.

Voor het onderhouden van onze relatie en marketing
De bovenstaande gegevens aangevuld met persoonlijke gegevens van uzelf of uw
omgeving. Het betreft informatie die u, of een collega, op eigen initiatief aan ons
verstrekt zoals bijvoorbeeld uw verjaardag (geboortedatum), de naam van uw partner of
de bestemming van uw vakantie.

Het delen van gegevens
Bodegom.com deelt geen gegevens van u met derden partijen, behalve bij:
•
•
•
•

De inzet van derden voor het uitvoeren van uw opdracht.
Een wettelijke verplichting.
Een incassotraject als u in gebreke blijft bij betaling.
De eventuele verkoop of fusie van Bodegom.com.

Links naar andere websites
De Bodegom.com website bevat hyperlinks naar andere websites zoals die van klanten,
social media en mogelijk andere. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy en
gegevensbescherming van die websites. Wij adviseren u om vooraf de verklaring(en) van
die websites te lezen en te bepalen of u die website wilt bezoeken.
Bewaartermijnen
•
•

Uw gegevens bewaren wij zolang dat noodzakelijk is voor het sluiten en nakomen
van onze overeenkomst(en). Na afloop daarvan kunnen wij deze gegevens nog
maximaal 5 jaar voor marketingdoeleinden bewaren en gebruiken.
Onze bedrijfsadministratie bewaren wij zolang als dat wettelijk is voorgeschreven.

Inzage, correctie en recht van verzet
U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die wij van u verwerken in te zien. U kunt
daarvoor een schriftelijk verzoek indienen, waarna wij binnen de wettelijke termijn een
overzicht aan u beschikbaar stellen. Indien het door ons verstrekte overzicht
onjuistheden bevat naar uw mening, kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen of
te verwijderen. Richt u verzoek aan:
Bodegom.com
Privacyzaken
Lekdijk 10
4235 VK Tienhoven
Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid.
Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacybeleid.

