Privacy verklaring
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KvK -nummer -27088413

UITGANGSPUNT OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS
Zorgvuldigheid
Eigenmann respecteert de privacy van alle gebruikers en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Wij garanderen dat uw persoonlijke
informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die wij u vragen worden gebruikt om opdrachten of reparaties zo snel en zo
zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. In alle andere gevallen zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
Eigenmann zal uw persoonlijke gegevens alleen ter beschikking stellen aan partijen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw
opdracht. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen. Werknemers van Eigenmann zijn verplicht deze
persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen.

GRONDEN EN SOORTEN GEGEVENSVERWERKING
Doelen en gegevensverwerking
Hieronder wordt aangegeven voor welke doelen Eigenmann uw gegevens verzamelt. Eigenmann heeft de volgende gespecificeerde
doelen voor ogen met het verwerken van uw gegevens:

Identiteitsgegevens
Identiteitsgegevens verwerkt Eigenmann voor administratieve doeleinden, zoals:
• het verwerken van uw opdracht/bestelling (administratief)
• de bezorging van uw bestelling op het door u gekozen afleveradres (administratief)
Eigenmann verwerkt daarom de volgende persoonsgegevens:
• Uw voor -en achternaam;
• Uw telefoonnummer;
• Uw postadres;
• Uw e-mail adres;

Betalingsgegevens
Bij registratie van betalingsgegevens noteren we uw betaalwijze (pin, creditcard, iDEAL of overboeking via bank of giro). Uiteraard
worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd door middel van de meest recente technologie.
Betalingsgegevens verwerkt Eigenmann voor administratieve doeleinden, namelijk:
• de betaling van uw bestelling

BEVEILIGEN
Beveiliging
Eigenmann neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Eigenmann maakt gebruikt van een
betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in de verkeerde handen vallen.
Uw persoonlijke gegevens worden op de eigen locatie veilig bewaard op onze lokale servers.

BEWAREN
Eigenmann bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Indien u Eigenmann verzoekt tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens zal Eigenmann binnen twee weken op uw verzoek
reageren.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Recht op inzage
De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u als klant het recht op inzage. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke gegevens er
van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
Voor opgave van en inzage in uw gegevens zoals die door Eigenmann zijn geregistreerd, heeft u twee opties, u kunt schrijven naar:
Eigenmann
Plaats 5
2513 AD Den Haag
Uw schriftelijke aanvraag kan alleen in behandeling genomen indien een kopie van een geldig legitimatiebewijs is ingesloten
Tot slot kunt u ook een e-mail sturen met een scan van uw geldige legitimatiebewijs naar: info@eigenmann.nl
U zult binnen 21 werkdagen een reactie van ons ontvangen.

Recht op correctie of verwijdering
De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u als klant het recht op correctie. Dit houdt in dat u kunt de gegevens die er van u zijn
geregistreerd kunt corrigeren of verwijderen.
Voor correctie of verwijdering van uw gegevens zoals die door Eigenmann zijn geregistreerd, heeft u twee opties. U kunt schrijven
naar:
Eigenmann
Plaats 5
2513 AD Den Haag
Uw schriftelijke aanvraag kan alleen in behandeling genomen indien een kopie van een geldig legitimatiebewijs is ingesloten
Tot slot kunt u ook een e-mail sturen met een scan van uw geldige legitimatiebewijs naar: info@eigenmann.nl
U zult binnen 21 werkdagen een reactie van ons ontvangen.

Privacyklacht bij Autoriteit Persoonsgegevens indienen
Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een
privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

TOT SLOT
Mocht u na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op
locatie of op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.
Eigenmann kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld
technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via onze website.
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