Privacy Policy
Hamamdoeken.com hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze
Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Hamamdoeken.com houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG of GDPR)
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-

Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen
wijzen en deze respecteren.

Als Hamamdoeken.com zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
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Verwerking van persoonsgegevens
Bij gebruik van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dit kunnen
persoonsgegevens zijn. Hamamdoeken.com bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die
rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jouw gevraagde dienst, of
waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Registeren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij
via de door jouw gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren
deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen
contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit
wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen
wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Portaal
Via ons portaal kun je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf zaken kunt instellen,
opgeven en wijzigen.
Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw
persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw
persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze
privacyverklaring.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-

Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Het verzorgen van het bezorgen/retourneren van bestellingen
Het verzorgen van betalingen voor bestellingen
Het verzenden van een herinneringsmail bij verlaten winkelwagentjes indien er een
emailadres is ingevuld
Pop ups voor acties

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
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zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hamamdoeken.com de volgende persoonsgegevens van
je vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
NAW
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
Geslacht;
BTW nummer.

Je persoonsgegevens worden door Hamamdoeken.com opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees,
contactformulier en pop ups
Nieuwsbrief
Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe
producten en diensten per e-mail.
Contactformulier en nieuwsbrief
Via onze webwinkel bieden wij de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier,
waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf
welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als
naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige
beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij versturen periodiek een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze
producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je emailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Pop ups
In onze webwinkel maken wij gebruik van pop ups waarmee je kunt deelnemen aan acties of kunt
profiteren van speciale kortingen. In geval van deelname wordt je emailadres automatisch
toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Publicatie
Wij publiceren jouw klantgegevens niet, tenzij hiervoor d.m.v. deelname aan bijv. een actie
toestemming wordt gegeven. Met publicatie wordt in deze bijvoorbeeld bedoeld dat een
prijswinnaar via de nieuwsbrief, Facebook, Twitter en op de website bekend wordt gemaakt door
vermelding van een voor- en achternaam.
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Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hamamdoeken.com de volgende persoonsgegevens van
u vragen:
-

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer.

Je persoonsgegevens worden door Hamamdoeken.com opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en
domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door
intellectuele rechten en behoren Hamamdoeken.com of derden toe. Het is verboden zonder
voorafgaand schriftelijk akkoord van Hamamdoeken.com de op en via deze website aangeboden
informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren,
te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te
dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Cookies
Onze webwinkel maakt gebruik van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden
cookies geplaatst. Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling
getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Verder gebruik van onze webwinkel
vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te
schakelen middels je eigen browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website
dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over
het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de
aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer
informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van
deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij
hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang
met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te
gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
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veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Hamamdoekenen.com bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
-

Alle personen die namens Hamamdoeken.com van jouw gegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je
ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een
andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming
hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit
natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact
met ons op!
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Contactgegevens
Hamamdoeken.com
Regimentslaan 5
9471 MD
Zuidlaren
info@hamamdoeken.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-5-2018
Downloaden
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