PRIVACY INDUSTRIALZ (AVG)
Deze Privacy verklaring wordt gebruikt door Industrialz V.O.F. gevestigd op de
Terheijdenstraat 3C, 4811 AW Breda.
Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat
betekent onder andere dat wij:
● duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens
verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
● proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen
de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
● jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw
persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is
vereist;
● jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter
inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen
en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te
lezen.
Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer je op onze website gebruik maakt van het invullen van het
contactformulier hebben wij de volgende gegevens nodig:
●
●

Naam en Voorna(a)m(en);
E-mail adres

Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om te kunnen reageren op je vraag.
Wanneer je bij ons in de winkel een artikel besteld, een offerte wil opvragen of
een maatwerk meubel besteld hebben wij de volgende gegevens van je nodig:
●
●
●
●
●
●

Naam en Voorna(a)m(en);
Geslacht;
(factuur)Adres;
Telefoonnummer;
E-mail adres
Betaalgegevens;

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media
kanalen (zoals Facebook, Instagram en Pinterest), bijvoorbeeld wanneer jij
contact met ons opneemt om vragen te stellen of mee doet aan een prijsactie.
Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht
kunnen reageren.
Verstrekking aan derden
Indien je een maatwerk meubel besteld hebt en deze dient bezorgd dient te
worden bij de klant woonachtig buiten Breda, dan zullen wij de volgende
persoonsgegevens, na overleg met de klant, delen met het
meubeltransportbedrijf:
●
●
●
●
●

Naam en Voorna(a)m(en);
Geslacht;
Bezorgadres;
Telefoonnummer;
E-mail adres

Bewaartermijnen
Jouw gegevens worden bewaard tot zeven jaar na het doen van een aankoop.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen
op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze
privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de
hoogte bent.

Heb je nog vragen over het privacybeleid van Industrialz dan kun je per E-mail
contact opnemen met Anneloes Damhuis op info@industrialz.nl

