Fair Gifts&Goodies Wereldwinkel Beverwijk hecht grote waarde aan bescherming van
persoonsgegevens van vrijwilligers, stagiaires en van klanten. Wij houden ons dan ook aan de nieuwe
privacywet (AVG). Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij gebruiken deze allen waarvoor ze bedoeld
zijn.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de Wereldwinkel doen met informatie die we over
u weten. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met
ons op.
Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige
verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.
Website
Bezoekers van onze website www.wereldwinkelbeverwijk.nl kunnen veilig rondkijken op onze
website. Er worden geen data, geen IP-adressen verzamelt via de website. Voor de statistieken
worden slechts anonieme gegevens verzameld.
Nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden en abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en
informatie over onze producten en acties. U geeft hier expliciet schriftelijk toestemming voor. Uw emailadres wordt dan toegevoegd aan de lijst van abonnees. Dit abonnement kunt u op ieder moment
opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Persoonsgegevens worden bewaard totdat u het
abonnement opzegt.
Bestelboek
In sommige gevallen bestellen klanten spullen bij de Wereldwinkel. Behalve het noteren van het
artikel zullen ook gegevens van de klant opgeschreven worden. De klant zal hiervoor expliciet zijn
toestemming verlenen, een handtekening plaatsen. Na afronding van de bestelling worden de
gegevens vernietigd.
Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is als
de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen
doen bij de politie.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Klanten die zich hebben aangemeld voor de Nieuwsbrief ontvangen deze via een extern bedrijf,
Nieuwsbriefsysteem. De Wereldwinkel sloot een verwerkingsovereenkomst af met dit bedrijf. Verder
geven wij uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, alleen wanneer wij dat
wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). De
Wereldwinkel sloot een verwerkingsovereenkomst af met haar leverancier van het kassasysteem, ten
behoeve van een enkele klant die op rekening koopt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus
altijd op de onderstaande datum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen
wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met
ons opnemen. Zie onze bedrijfsgegevens op de contactpagina.
U hebt de volgende rechten:
•
•
•
•
•
•

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
het laten corrigeren van fouten
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Klacht indienen
Als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, dan heeft u het recht om een
klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.
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