
Privacy verklaring PJ van Aalst exclusieve tapijten [05-2018] 
] 

 

Privacy verklaring 
 
Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook 
zorgvuldig verwerkt en beveiligd, conform de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan 
stelt. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het 
College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen 
en gebruiken en met welk doel.  
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.  
 
Vastleggen en verwerking van gegevens  
Wij verwerken enkel persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, voor het uitvoeren van een 
overeenkomst, voor het uitvoeren van een gerechtvaardigd belang en wanneer we expliciete toestemming hebben 
verkregen. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en niet langer dan de verplichte wettelijke 
bewaartermijn. Bij uitzonderlijke gevallen worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derden, wanneer dit 
noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Wij hebben de juiste maatregelen genomen om er zeker van te zijn dat de 
persoonsgegevens ook door derden adequaat worden beschermd. Afhankelijk van de doeleinden (sollicitatie, bestelling 
van producten, etc.) verwerken wij eventueel de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adres, woonplaats, 
telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, contactgeschiedenis, rekeningnummer.  
 
E-mail en nieuwsbrief  
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons 
toestuurt bewaard zolang het doel van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige 
beantwoording en afhandeling daarvan.  
 
Wij bieden in de toekomst een nieuwsbrief waarmee wij klanten willen informeren over onze producten, diensten en 
aanverwante zaken. Inschrijving aan deze nieuwsbrief zal alleen plaatsvinden wanneer u zich hier zelf voor aanmeldt 
door middel van het geven van toestemming. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het 
abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.  
 
Klikgedrag en bezoekgegevens  
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer 
worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Wij proberen 
deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.  
 
Rechten van betrokkenen  
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen onze uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. De 
rechten die u heeft onder de AVG zijn: 

• Informatie en inzage: u kunt inzien welke persoonsgegevens wij van u verwerken.  
• Rectificatie: wanneer u het vermoeden heeft dat wij verkeerde gegevens hebben, passen we het aan. 
• Beperking: wanneer u het idee heeft dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt 

u die verwerking laten beperken. 
• Bezwaar: u kunt een bezwaar indienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. 
• Overdraagbaarheid: mocht u uw gegevens over laten dragen aan een andere partij, laat dit ons dan weten.  

 
Websites van derden  
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. 
Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.  
 
Wijzigingen privacy verklaring  
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring, al zal dat in de praktijk slechts zelden 
voorkomen. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de 
hoogte bent.  
 


