Privacybeleid
Privacy Statement Kossies Design
Onderstaand privacy statement is opgesteld om te voldoen aan de AVG
(Algemene verordening gegevensbescherming) zoals deze op 25 mei 2018 in
werking is getreden.
Kossies Design, gevestigd Bloemersmastraat 40, 9822 AD Niekerk, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Aanspreekpunt voor zaken betreffende het privacybeleid en de uitvoering
daarvan is H. van der Logt, telefonisch te bereiken via 0594 500887 of via email:
privacy@kossiesdesign.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kossies Design maakt alleen gebruik van gegevens die u vrijwillig aan ons ter
beschikking stelt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
De bovengenoemde gegevens voert u in bij registratie op de website, of tijdens
het plaatsen van een bestelling. De gegevens worden opgeslagen op de servers
van ons hostingbedrijf.

Het doel waarom wij deze persoonsgegevens opslaan en verwerken
Kossies Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van een vrijwillige registratie op onze website en het vervolgens
mogelijk te maken om in te loggen.
- Het verwerken van bestellingen op de website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kossies Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De door u
verstrekte personalia en adresgegevens worden opgeslagen wanneer u een
bestelling bij ons plaatst. De wettelijke bewaartermijn voor deze gegevens is 7
jaren. Hierna vernietigen wij deze gegevens.
Indien u bezwaren heeft tegen deze bewaartermijn kunt u ons dit schriftelijk te
kennen geven. Wij zullen uw persoonlijke gegevens dan eerder uit onze
systemen verwijderen. Dient u dit verzoek in binnen 2 jaren nadat u deze bij ons
in bewaring heeft gesteld? Dan zullen geen kosten in rekening gebracht worden
voor het verwijderen van uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kossies Design deelt alleen gegevens met derden als dit noodzakelijk is om te
voldoen aan wettelijke verplichtingen en om uw bestelling te kunnen verwerken.
Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt voor reclame doeleinden
en zullen ook niet door Kossies Design worden gebruikt voor het verzenden van
reclame en/of nieuwsbrieven waarvoor u zich niet expliciet heeft aangemeld.

Cookies die wij gebruiken
Kossies Design gebruikt alleen cookies voor analytische doeleinden en voor uw
gebruiksgemak bij uw bezoek aan onze website. Dit zijn cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u uw
internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook op
ieder moment in uw browser eerder opgeslagen cookies verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door Kossies Design en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. U kunt bij ons een verzoek indienen om uw
persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of
een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar privacy@kossiesdesign.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u
een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk
binnen vier weken, op uw verzoek. Kossies Design wil u er tevens op wijzen dat u
de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgeg
evens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kossies Design neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Kossies Design maakt gebruikt van een betrouwbare hostingservice, maakt
gebruik van recente versies van programmatuur voor de website en webshop en
draagt zorg voor zo goed mogelijke beveiliging tegen onbevoegde toegang tot de
website.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@kossiesdesign.nl

