Privacyverklaring Hewo Raamdecoratie B.V.
Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Hewo
Raamdecoratie B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere
dat:
wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via
deze privacyverklaring;
wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig
zijn voor legitieme doeleinden;
wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin uw toestemming is vereist;
wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook
eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.
Hewo Raamdecoratie B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring
leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan
deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-05-2018 13:20:00.
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u
worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze
aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
NAW gegevens
Telefoonnummer
Factuuradres
Emailadres
Betalingsgegevens
Geslacht
Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling of een kleurstaalaanvraag plaatst, maken wij voor de afhandeling
daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij
uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze
privacyverklaring.
Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe
producten en diensten:
per e-mail
via social media
via online advertenties
Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op
het moment zelf uw toestemming gevraagd.
Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van
bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden
gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de
relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.
Publicatie
Bij gebruik van onze webwinkel worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet
zichtbaar zijn voor iedereen:
door u zelf opgegeven informatie
U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent. Op verzoek
anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is.
Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties.
Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Met partners bedoelen wij bijvoorbeeld onze
vervoerder die uw adres nodig heeft om uw bestelling te bezorgen.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze
diensten uw persoonsgegevens.
** Cookies**
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld
worden cookies geplaatst.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer
u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren zodat u die
niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er in een venster linksonder een mededeling
getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken en of u hiermee akkoord gaat of niet.
Indien u akkoord gaat vatten wij dit op als toestemming voor dit gebruik van cookies.
Nadat u “Akkoord” of “Niet Akkoord” hebt gegeven wordt het venster linksonder een tab die linksonder
op het scherm blijft staan. Door met uw muis over de tab te bewegen en erop te klikken kunt u het
venster opnieuw laten verschijnen en uw voorkeur aanpassen cq. uw akkoord herroepen.
Het kan zijn dat enkele marketing cookies van derde partijen door de bovenstaande actie niet verwijderd
worden. Deze kunnen dan via uw browserinstellingen verwijderd worden. Het staat u vrij om cookies uit
te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan
niet meer optimaal werkt. Hieronder staat beschreven hoe u cookies kunt uitschakelen in de
verschillende browsers:







Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari (iOS)
Safari (macOS)

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en
applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de
cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies
omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Welke Cookies plaatsen wij?
Wij maken gebruik van een drietal soorten cookies. De eerste zijn functionele cookies. Dit zijn cookies die
nodig zijn voor de werking van de site en waarvoor geen toestemming nodig is. Daarnaast maken we gebruik
van analytische cookies om het website gebruik in algemene zin te analyseren. Dit gebeurt geanonimiseerd.
Als laatste gebruiken we een minimaal aantal marketing cookies. Deze cookies gebruiken wij om bij te
houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet
gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw
profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.
Bij uw eerste bezoek kunt u er voor kiezen om alle cookies waarvoor uw toestemming nodig is te weigeren
door hier niet akkoord mee te gaan. De website blijft dan nog steeds werken. Uw bezoek zal alleen niet
gepersonaliseerd zijn.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben
een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze
data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor
andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Daisycon
Raamdecoratieshop.nl maakt gebruik van de dienst performance based marketing van Daisycon.
Performance based marketing is een eerlijke vorm van adverteren omdat de adverteerder alleen voor
daadwerkelijk en meetbaar resultaat vergoedt. Om voor dit meetbare resultaat te kunnen vergoeden dient
er een match gemaakt te worden tussen de publisher/website die de bezoeker heeft doorgestuurd en de
transactie die hierdoor is gegenereerd.
Om van deze dienst gebruik te maken geven we anonieme transactiedata door aan Daisycon. Deze data
betreft; product omschrijvingen, omzet waarde, en demografische en geografische kenmerken. Deze zijn
niet naar een persoon te herleiden en wordt enkel voor statistische doeleinden gebruikt en met Daisycon
gedeeld. Naast de anonieme transactiedata geven we de volgende gegevens door die onder de AVG /
GDPR vallen;
1) gepseudonimiseerde transactie ID’s. Deze transactie ID’s wordt niet gedeeld met derden en enkel door
ons gebruik voor validatie-doeleinden.
2) Door het technisch proces wordt ook uw IP-adres aan Daisycon doorgegeven. Dit adres wordt alleen
geanonimiseerd in het Daisycon systeem opgeslagen.
Voor de bovenstaande dienst slaat onze partner Daisycon gegevens op en worden zogeheten affiliate
cookies en matching-processen gebruikt. Het gebruik van affiliate cookies, matching-data en de opslag
van gegevens vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Zie
het privacystatement van Daisycon hierover.
Via de dienstverlening van Daisycon worden GEEN consumenten profielen (behavioural user profiles)
aangelegd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen we ons op de
verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te
informeren. Voor de opslag en het verwerken van deze transactiedata is een verwerkersovereenkomst
met Daisycon gesloten.
Beveiliging
Wij
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van

en
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toegang

tot

persoonsgegevens te beperken.
Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw
bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar
voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een
wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor
betaalgegevens).
Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient
aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de
hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van)
uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook
kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw
toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons
wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het
gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in
kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens
niet kloppen, kun u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen
met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens HEWO Raamdecoratie B.V.
Hewo Raamdecoratie B.V.

Parallelweg 170
6001HM Weert
contact@hewo.nl
495541011

