PRIVACY STATEMENT
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In deze verklaring beschrijven wij hoe Kluytmans Drukwinkel omgaat met de persoonsgegevens
van onze klanten, leveranciers en partners. Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden
gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.
Contactgegevens
Kluytmans Drukwinkel B.V.
Zaltbommelseweg 28
5341 PD Oss
0412-692118
www.kluytmansdrukwinkel.nl
Nici Kluytmans is de functionaris gegevensbescherming van Kluytmans Drukwinkel, hij is te
bereiken via kdw@xs4all.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare
natuurlijke persoon. Kluytmans Drukwinkel 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;
Bedrijfsnaam;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken
te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via kwd@xs4all.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Doelen en grondslagen
Kluytmans Drukwinkel 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;
• Ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening;
• Om een offerte te maken;
• Om visitekaartjes en ander huisstijlddrukwerk te maken;
• Voor het maken van promotiemateriaal;
• Voor het maken van bouwtekeningen;
• Om gepersonaliseerde of andere specialisatie artikelen te maken.

Website en social media
Kluytmans Drukwinkel gebruikt gegevens en foto’s ter promotie op de eigen website en of
sociale media. Kluytmans Drukwinkel hoeft hier geen expliciete toestemming voor te vragen.
Toestemming geschiedt schriftelijk via de offerte en zal worden geregistreerd in de beveiligde
computeromgeving van Kluytmans Drukwinkel.

Bewaartermijnen
Kluytmans Drukwinkel bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Klantgegevens en cliëntgegevens zullen
wij maximaal 7 jaar bewaren. Deze 7 jaar is van toepassing voor de belastingwet. Deze schrijft
voor dat wij onze boekhouding voor 7 jaar inzichtelijk moeten hebben. Klanten die na 7 jaar niet
actief zijn geweest als klant of cliënt bij Kluytmans Drukwinkel, zullen uit het klantsysteem worden
verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kluytmans Drukwinkel deelt geen klantgegevens en cliëntgegevens met derden noch
verkopen wij deze. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. Kluytmans Drukwinkel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

