Privacy verklaring
Erik Murre Fromagerie gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar klanten en zorgt ervoor
dat elke verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is. In
onze privacyverklaring leest u precies welke gegevens wij voor welke doeleinden verzamelen en hoe wij de
veiligheid van uw gegevens waarborgen. In onze cookieverklaring leest u wanneer wij cookies plaatsen.
Erik Murre Fromagerie, gevestigd aan Rangeerstraat 14a 4431NL 's-Gravenpolder, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Erik Murre Fromagerie
Rangeerstraat 14a
4431NL 's-Gravenpolder
tel: +31 113 269 896
www.erikmurrefromagerie.nl
Erik Murre is de Functionaris Gegevensbescherming van Erik Murre Fromagerie.
Hij is te bereiken via info@erikmurrefromagerie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Erik Murre Fromagerie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Bedrijfs- / klantnaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- KvK en BTW nummer
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in
correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bijzondere persoonsgegevens zijn alle persoonsgegevens die informatie verschaffen over iemands:
Godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, strafrechtelijke
persoonsgegevens, persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk handelen waarvoor een verbod is
opgelegd. Erik Murre Fromagerie verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van haar klanten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Erik Murre Fromagerie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Erik Murre Fromagerie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

- Erik Murre Fromagerie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Beveiliging van de persoonsgegevens
Erik Murre Fromagerie gaat uiterst zorgvuldig om met de verkregen persoonsgegeven. Erik Murre Fromagerie
heeft verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligt Erik Murre Fromagerie haar systemen en
applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. De maatregelen zijn er mede op
gericht onnodige verzameling en verder verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Erik Murre Fromagerie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de
periode dat u klant bent. Voor alle overige gegevens hanteert Erik Murre Fromagerie de fiscale
bewaartermijn. En op nadrukkelijk verzoek kan verwijdering of anonimiseren gedaan worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Erik Murre Fromagerie 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. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Erik Murre Fromagerie blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Erik Murre Fromagerie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
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
Een klant mag op ieder moment inzage vragen in de persoonsgegevens die Erik Murre Fromagerie over
hem verzamelt en het verzoek doen om deze te laten corrigeren, Het verzoek tot het verwijderen van
persoonsgegevens kan alleen aangevraagd worden voor prospect of voormalige klanten. Voor bestaande
klanten is deze informatie noodzakelijk om de producten en diensten te kunnen afnemen en kunnen
derhalve de persoonsgegeven niet verwijdert worden. Het verwijderen van gegevens van contactpersonen die
niet meer werkzaam zijn bij de klant kan wel aangevraagd worden.

Inzage, correctie of verwijderen van persoonsgegevens kan aangevraagd worden door een mail te sturen
naar: info@erikmurrefromagerie.nl
Indien de klant geen e-mail of andere marketing-uiting meer wenst te ontvangen met informatie over
producten en diensten ( waaronder bijvoorbeeld uitnodigingen voor evenementen, nieuwsbrieven en
magazines) kan dit aangegeven worden via de opt-out van deze communicatiemiddelen.
Indien het verzoek van de klant om inzage, correctie of verwijdering niet naar tevredenheid wordt
uitgevoerd kan de klant hiervoor contact opnemen met Erik Murre via info@erikmurreformagerie.nl
Indien de afhandeling van de klacht door Erik Murre niet naar tevredenheid van de klant wordt uitgevoerd
kan de klant zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Erik Murre Fromagerie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met Erik Murre via info@erikmurrefromagerie.nl

