Privacy Statement budget-tie.nl
Net zoals iedere andere webshop verzamelt budget-tie.nl persoonsgegevens. Hoe we dit doen
beschrijven we in dit Privacy Statement. Wij doen er alles aan om zo zorgvuldig mogelijk met jou
gegevens om te gaan. Persoonlijke gegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van
jou persoonlijke gegevens houden wij ons strikt aan de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensverwerking stelt.
Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Budget Tie, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 69286280, gevestigd aan de Neonweg 202 1362AE
Almere
Welke persoonsgegevens verwerkt budget-tie.nl?
Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en
soortgelijke informatie. Deze gegevens hebben wij immers nodig om jou de gevraagde producten te
kunnen leveren. Daarnaast gebruiken wij persoonlijke data om:
•
•
•
•

Je te factureren na het plaatsten van een order
Je bestellingen af te handelen en je te informeren over het verloop daarvan;
Communicatiedoeleinden;
Om je te herkennen als je de webshop bezoekt.

Wat doen wij met de persoonlijke informatie die we verzamelen?
Om jou bestelling om offerte aanvraag te kunnen verwerken, hebben we persoonlijke gegevens
nodig. Hoerdoor kunnen we je (aan)vraag beantwoorden en de bestelde producten leveren.
Een deel van deze gegevens wordt tijdelijk opgeslagen in cookies en/of sessies. Dit doen wij met
name om jouw gebruikerservaring op budget-tie.nl prettiger te maken. Denk bijvoorbeeld aan het
toevoegen van een product aan het winkelmandje. Met behulp van cookies blijven de producten in
het winkelmandje zitten zodra je de website verlaat. Deze data is volledig anoniem en daarom niet te
herleiden naar jou als persoon of bedrijf. Een uitgebreide beschrijving inzake cookies wordt
beschreven in ons cookiebeleid.
Doorgifte van data aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de
levering van jouw bestelde order. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van
iDeal betalingen en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te
bezorgen.
Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor dat jouw gegevens niet
voor andere doeleneinden gebruikt kunnen worden. Dit doen wij bijvoorbeeld door een
verwerkersovereenkomst af te sluiten met derden, indien nodig. Hierin komen wij o.a. overeen dat
jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
De wettelijke bewaarplicht voor gegevens in een debiteurenadministratie en verkoopadministratie is
maximaal zeven jaar. Persoonsgegevens die van deze administraties deel uit maken, bewaren we
daarom zeven jaar. Persoonsgegevens die zijn opgeslagen in ons klanten- en relatiesysteem, bewaren
we tot dat jij daar bezwaar tegen hebt gemaakt door middel van de opt-out of als je op andere wijze
hebt aangegeven uit ons bestand te willen worden verwijderd.
Inzage en correctie
Als klant heb je recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken. Dit zijn gegevens die je zelf
heeft ingevuld hebt bij het plaatsen van een order. Je kunt contact met ons opnemen om inzicht te
krijgen in de gegevens die wij over jou hebben of ze eventueel te laten verbeteren of verwijderen.
Een verzoek hiertoe kun je via onderstaande contactgegevens indienen.
Beveiliging
Alle persoonlijke informatie die je verstrekt in onze webshop wordt via een beveiligde SSL-verbinding
verstuurd. Verder draait onze klantomgeving, eigen IT systemen en verbinding met externe partijen
via een beveiligde verbinding.
Bij klachten
Als je een klacht hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je altijd contact
met ons opnemen door een mail te sturen naar info@budget-tie.nl of te bellen naar 036 5350076.

