Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken
data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Contactgegevens:
OOSTENDORP interieur- en meubelstoffering B.V.
Vlasakker 12
3417 XT Montfoort
info@oostendorp.biz
0348471921
Wij verwerken persoonsgegevens en gebruiken cookies. In deze privacyverklaring informeren wij u
over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt
uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) van
OOSTENDORP en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.
Wanneer leggen wij uw gegevens vast?
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of wilt maken van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt middels het contactformulier op onze website.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
OOSTENDORP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
- communicatie over de opdracht en/of aanvraag.
- om goederen en diensten bij u af te leveren
- administratieve doeleinden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
OOSTENDORP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens zoals hierboven beschreven t.b.v. administratieve doeleinden
> 15 jaar > levensduur en service/garantie op sommige producten.
Persoonsgegevens door u aan ons verstrekt m.b.t. informatie over onze diensten en/of producten
> niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de
wet is vereist.
Delen van persoonsgegevens met derden
OOSTENDORP verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bijvoorbeeld voor het direct leveren van goederen/producten bij uw adres.
EU / minderjarigen
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan buiten de EU gevestigde partijen, mits noodzakelijk voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u voor het direct leveren van goederen bij uw adres.
Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).
Cookies
Onze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smartphone. OOSTENDORP gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te
kunnen optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser 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 ons bedrijf en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de

persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
info@oostendorp.biz.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij 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. OOSTENDORP zal zo snel
mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan.
•
•
•
•
•

alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan;
we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
onze medewerkers kennen het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met ons via info@oostendorp.biz
We herzien onze Privacy policy indien nodig of gewenst. Wijzigingen zullen op deze website worden
gepubliceerd.

