PRIVACYVERKLARING
PRIVACYVERKLARING
Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bové
B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke
gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking
houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:







wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij
via deze privacyverklaring;
wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die
nodig zijn voor legitieme doeleinden;
wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin uw toestemming is vereist;
wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en
dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
wij uw recht respecteren om uwpersoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.
wij delen uw gegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor de afhandeling van de tot
stand gekomen overeenkomst.
Bové B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen
wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan
deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-02-2019 00:00:00
General Data protectionregulation
De GDPR-wetgeving is sinds 25 mei 2018 verplicht voor webshops en websites. De website van
Bové B.V. is compliant met deze GDPR-wetgeving.
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, of waarvan
bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:







NAW gegevens
Telefoonnummer
Factuuradres
Emailadres
Betalingsgegevens- Branchegegevens

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie
op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze
informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie
van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG
heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens,
tenzij verdere verwerking - het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te
oefenen; - een wettelijke verplichting na te komen; - om redenen van algemeen belang, of - voor
het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art.
18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor
zover - u de juistheid van de gegevens ontkent; - de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert
deze te wissen; - we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om
rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of - tegen de verwerking bezwaar
heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw
persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en
machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te
vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een
toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende
instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.
REGISTREREN
Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren
wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij
bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u
kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij
dat pagina 1 van 4 noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met
ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van
onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
AFHANDELEN BESTELLING
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw
persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw
persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze
privacyverklaring.
RECLAME
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe
producten en diensten:




per e-mail
per telefoon
CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier,
waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf
welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als
naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige
beantwoording en afhandeling daarvan.
PUBLICATIE
Wij publiceren uw klantgegevens niet.
VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de
uitvoering van de overeenkomst.
** Cookies**
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn
ingeschakeld worden cookies geplaatst.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u
uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze website vatten wij op als
toestemming voor dit gebruik van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat
het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze
partijen op hun respectieve websites daarover geven. Wij oefenen evenwel geen enkele invloed
uit op de inhoud van deze verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde
partijen.
GOOGLE ANALYTICS
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website 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.

BEWAARTERMIJNEN
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw
bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een
jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij
er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar
voor betaalgegevens).
WEBSITES VAN DERDEN
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het
verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.
INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering
van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande
gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij
met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van
persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer
het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het
cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.
Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten
verwijderen
AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op pagina 3 van 4 grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om

een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
CONTACTGEGEVENS





Bové B.V.
Van der Waalsweg 9
3241ME Middelharnis
info@bovebv.nl

