Privacy Policy Aanrijbeveiliging.webste

Aanrijbeveiliging.website respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het
bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert,
plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/ of tracking cookies op uw
computer, mobiele telefoon of tablet.
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen te beschikking aan derden.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende
gebruikersvoorwaarden.

Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”) : www.aanrijbeveiliging.website
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook “De
beheerder”) Aanrijbeveiliging.website, gevestigd te Postbus 6, 5768 ZG Meijel, kvknummer: 50090682
Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
•
•

•

De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of
beperkingen tot de gehele of een gedeelte van de website.
Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in
strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internetetiquette.
De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen
voeren.

Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of
onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van
zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de
website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te
treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere
virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de
website en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden
gevoerd:
•
•

Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet.
Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel
derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van
de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg
hiervan.

Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Aanrijbeveiliging.website en externe
verwerkers zoals Shoppagina - Internet Limburg - Mollie.
1. Onze webwinkel is ontwikkeld met de software van Shoppagina.
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons
beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shoppagina heeft toegang tot
uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw
gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shoppagina maakt gebruik van
cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik
van de software. Shoppagina behoudt zich het recht voor om verzamelde
gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening ver te
verbeteren.
2. Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van
Internet Limburg. Deze partij heeft passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens
zoveel mogelijk te voorkomen. Internet Limburg heeft geen toegang tot ons
postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
3. Voor het afhandelen van betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en uw betaalgegevens zoals
uw bankrekeningnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt
zicht het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening ver te
verbeteren en in het kader daarvan geanonimiseerde gegevens met derden te
delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet
langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw zending bij u te laten
bezorgen. Wij maken hoofdzakelijk gebruik van de diensten van DPD en Gebr. Van
Eijk voor het uitvoeren van leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat de door u
opgegeven verzendgegevens met DPD/ gebr. Van Eijk worden gedeeld. DPD/ gebr.
Van Eijk gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat DPD/gebr. Van Eijk onderaannemers inschakelt, stelt
DPD/ gebr. Van Eijk uw gegevens ook aan deze partijen te beschikking.

Beoordelingen
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via
WebwinkelKeus dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven.
WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen
koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige
gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te
geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en
e-mailadres met WebwinkeKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te
nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de
dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan webwinkelKeur
toestemming gegeven. Alle hier boven genoemde waarborgen met betrekking tot de
bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing de onderlenen van
de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.
Uw rechten met betrekking tot uw gegevens.
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzake van en
rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem
betreffende verweking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefen door contact
met ons op te nemen via info@aanrijbeveiliging.website
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig
identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het
adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het
ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit
van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met
2 maanden worden verlengt.

Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt
verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de
beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en
gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien
niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring
vallen.

Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en
bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Cookies
Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker
kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen
en het inloggen te vergemakkelijken.
De volgende soorten cookies worden gebruikt op onze website:
- Functionele cookies: zoals sessie-en login cookies voor het bijhouden van sessieen inloginformatie.
- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan
onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s
en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en
informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze
website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het
bezoek plaatsvindt.
Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke
en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies
voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-enpost/cookies
Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil
zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die
u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u
gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw
verzoek- op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor
expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan
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 ververplichting.
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt
met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld
uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina
vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen
heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u
verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten
tot: Administratie, info@aanrijbeveiliging.website, 0653415164

