PRIVACYVERKLARING
Versie 1 februari 2021
Freds 2wielers hecht veel waarde aan jouw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij
nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Ook gaan we zorgvuldig om met de
gegevens die wij van jou verzamelen.
In deze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met jouw privacy en welke rechten jij hebt. Neem bij
vragen altijd contact met ons op.
Deze privacyverklaring is van Freds2wielers te Hilversum.
Gegevens
Freds2wielers
Zeedijk 34
1211 CW Hilversum
info@feds2wielers.nl
035 750 3014
Verwerking persoonsgegevens
Freds2wielers verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens:
a)

naam, adres en woonplaatsgegevens;

b)

contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;

Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden verzameld met de doelstellingen zoals vermeld onder Doel verwerking
persoonsgegevens.
Beheer website
Voor het beheer van de website wordt gebruikgemaakt van de diensten van een derde. Freds2wielers
is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het
functioneren van de website, waardoor de website (een deel) van zijn functionaliteiten verliest.
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch
vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de
kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke
andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan Freds2wielers aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade
die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane
toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik
dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens,
alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
Doel verwerking persoonsgegevens
Freds2wielers verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doelen, zoals:
Goede dienstverlening / uitvoering afspraken
Om jou goed van dienst te kunnen zijn moeten we soms gegevens verwerken. Wij hebben jouw
contactgegevens nodig om contact op te nemen. Daarnaast hebben we een factuur- en bezorgadres

nodig voor het afhandelen van een bestelling. Jouw gegevens worden nooit zonder jouw toestemming
gedeeld met derden, behalve indien nodig om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de
overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Wettelijke verplichtingen
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Freds2wielers is soms verplicht om gegevens te verzamelen die nodig zijn om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen i.v.m. fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de
gegevens zijn verwerkt.
Jouw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde
rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen
je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen
wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds
bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per
post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van
afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde
gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare
gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens
op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als
jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle
gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder
vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
Je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen
aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw
verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een
bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw
verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een
bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
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Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met
die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een
reactie op jouw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende emailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van
ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een
dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens door of in opdracht van Freds2wielers. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk
de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar
gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter
beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan
geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.
Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van
mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons.
Vragen
Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw
persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, per e-mail naar info@freds2wielers.nl, per post
naar Freds2wielers, Zeedijk 34 te (1211 CW) Hilversum.
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