Privacyverklaring Huis42

In deze Privacyverklaring leest u hoe Huis42 gevestigd te Tiel omgaat met de
persoonsgegevens van u als klant.

Wie beheert uw persoonsgegevens?
Huis42 heeft als kernactiviteit verkoop van woonaccessoires. Huis42 is de beheerder van de
persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de bescherming van deze
gegevens.
Onze contactgegevens zijn:
Adres:
Ruisvoorn 42 te 4007NH TIEL
Telefoon:
0344-615434
E-mailadres: petra@huis42.nl
Website:
www.huis42.nl

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en
soortgelijke informatie. Deze verwerking is noodzakelijk om u de gevraagde producten te
kunnen leveren en voor nazorg.
Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van
nieuwsberichten.

Met wie delen wij de persoonsgegevens?






Wij delen de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt met derden om
transacties te vergemakkelijken en te autoriseren. Hierbij kunt u denken aan magazijnen distributieleveranciers in verband met de levering van uw bestelling en aan
betaaldienstaanbieders.
Ook kunnen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan verwerkers die ons
helpen met onze website waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben
waardoor uw privacy geborgd is.
Van tijd tot tijd kunnen wij de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens vrijgeven
om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?
Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen, inclusief geavanceerde
technologie, om online verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde
toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Daarnaast
heeft u het recht op data portabiliteit. Dit betekent dat u uw gegevens eenvoudig kunt
ontvangen om door te kunnen geven aan een andere organisatie.
Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, of om het recht op data

portabiliteit uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar petra@huis42.nl . Wij zullen uw verzoek
binnen de wettelijke termijn behandelen.

Welke cookies gebruiken wij?
De website van Huis42 maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat
naar de browser van klanten wordt gestuurd en op hun computer wordt opgeslagen. Huis42
gebruikt de cookies ter analyse van bezoekers op de website.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben.
Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de
looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan
bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.
Klachtrecht
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met
uw rechten als klant? Neem dan schriftelijk contact met ons op.
Mocht dit niet naar tevredenheid verlopen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Wijzigen van Privacyverklaring
Huis42 heeft het recht dit Privacyverklaring te wijzigen. Wij adviseren u deze
Privacyverklaring daarom regelmatig te raadplegen, en in ieder geval op het moment dat u
persoonsgegevens verstrekt.
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