PRIVACYVERKLARING
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan natuurlijk ook zeer zorgvuldig om
met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacy- en
cookiebeleid van Binnen in Huis. Je gegevens verkopen we niet aan derden.
We behouden het recht te allen tijde deze privacyverklaring te wijzigen. We adviseren je dan ook
deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat je de laatste versie hebt.
Wanneer wij ingrijpende wijzingen in deze verklaring aanbrengen, zullen we je informeren via de
website.
Over Binnen in Huis
www.binneninhuis.nl wordt beheerd door Gea Eising.
Mijn contactgegevens zijn:
Binnen in Huis
Gea Eising
Jan Altinkhof 2
9646 DM Veendam
KvK: 55513077
Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer je bent inschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt
aangemeld voor een workshop/training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt
verricht of andere aanvragen doet voor één van onze diensten, zal je gevraagd worden om je
gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de
volgende gegevens zijn:
Voor- en achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor:
Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Het afhandelen van je bestelling
Het afhandelen van jouw betaling
Het afhandelen van je vragen
Het contact met je opnemen (per email of telefoon) als het nodig is
Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Met wie delen wij je persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van Update-Website waar de website van
Binnen in Huis wordt gehost.
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen aan als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
Wij, van Binnen in Huis, nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en menen passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Binnen in Huis maakt gebruik van een
betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen
vallen.
Cookies
Wij maken alleen gebruik van technische en functionele cookies. Ook maken we gebruik van
analytische cookies, die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw
browser op het apparaat, waar je onze website mee bezoekt, wordt geplaatst. De informatie die in
de cookie is opgeslagen kan naar ons teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw
bezoekt.
De cookies, die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie, die eerder is opgeslagen, via de instellingen van je
browser verwijderen.
Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, verwijderen we je persoonsgegevens uiterlijk aan het
einde van de volgende maand.

De gegevens, die wij gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons gesteurd hebt
middels het contactformulier op www.binneninhuis.nl worden binnen 1 jaar na de laatste
correspondentie met jou verwijderd. Wij adviseren jou om je privacy gevoelige informatie via een
veilige manier te verzenden.
De gegevens in ons boekhoud- en CRM systeem bewaren wij tenminste 7 jaar. Dit is noodzakelijk om
aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen
van deze verplichting door ons verwijderd.
Deze bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verder wettelijke verplichtingen bestaan om de
gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.
Rechten
Je hebt altijd het recht om jouw toestemming in te trekken voor het verwerken van jouw gegevens.
Wij zullen dan je gegevens niet meer verwerken. Het intrekken van jouw toestemming doet geen
afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die
plaatsvond vóór deze intrekking.
Ook heb je het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te
rectificeren. Wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben verwerkt, kun je een
schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn,
dan je ons schriftelijk verzoeken jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je ook het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het
beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien
heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw persoonsgegevens.
Hiervoor kun je ook een schriftelijk verzoek indienen.
Wij nemen je verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per email.
Klachten
Indien je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je je tot
ons wenden. Wij proberen er samen met jou uit te komen.
Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons kun
je dat doen.

