
Privacy Verklaring Feijen SP B.V.

Feijen  SP  B.V.  houdt  zich  bezig  met  het  produceren  van  uiteenlopende  onderdelen  voor  zowel
standbouw, showroom als de zakelijke interieurmarkt en is gevestgd te Nijverheidsstraat 32, 6681
LN Bemmel. Deze privacy verklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door
Feijen SP B.V. 
Feijen SP B.V. hecht veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Uw persoonsgegevens
worden door Feijen SP B.V. in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb)
en de Telecommunicatewet verwerkt. De volgende onderwerpen komen in deze verklaring aan bod:

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?
2. Wat doen wij met uw gegevens?
3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?
4. Cookies
5. Klikgedrag
6. Feijen SP B.V. en andere websites
7. Bewaartermijn
8. Beveiliging persoonsgegevens en systemen
9. Wijziging privacybeleid
10. Vragen

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij aan u en met welk doel?

Wij verzamelen op beperkte schaal gegevens van u en wij doen met het oog op verschillende
doeleinden. Wij verzamelen de volgende persoonsgegeven van u:

 Naam;
 Geslacht;
 Titulatuur;
 Functe;
 Naam van het bedrijf;
 Adres;
 E-mailadres;
 Telefoon- en/of faxnummer;
 Bancaire gegevens, waaronder rekeningnummer of creditcardnummer (in geval van aan

ons gedane betaling(en));
 Omzetbelastngnummer;
 KvK-nummer.

Het verwerken van bovengenoemde persoonsgegevens is noodzakelijk voor het aanbieden, leveren
en factureren van de door u verzochte producten en diensten.

Periodiek versturen wij een nieuwsbrief. Daarvoor kunt u zicht inschrijven. Als u zich inschrijf voor
onze nieuwsbrief ontvangen wij van u uw naam, adres en e-mailadres. Wanneer u heef ingestemd
met de ontvangst van onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u onze nieuwsbrief, met
hierin  informate  over  onze  organisate,  diensten,  actes  en  nieuws  met  betrekking  tot  onze
evenementen/werkzaamheden, toe te sturen. Om u een zo relevant mogelijke nieuwsbrief te kunnen
sturen kan het voorkomen dat wij inzage hebben in uw online surf-, lees- en koopgedrag op onze
eigen website(s) en andere online uitngen teneinde de inhoud van de nieuwsbrief daar op af te
kunnen stemmen. Bij iedere nieuwsbrief of aanbieding heef u de mogelijkheid om gebruik te maken
van een zogeheten “Opt-out” mogelijkheid. Dit betekent dat u na gebruik van deze mogelijkheid
geen aanbiedingen meer zal ontvangen van Feijen SP B.V.



U heef de mogelijkheid per e-mail  of telefonisch contact met ons op te nemen, om uw vragen,
klachten  of  andere  zaken  af  te  handelen  en  bij  latere  kwestes  de  historie  in  te  kunnen  zien,
verwerken wij uw vragen, klachten of andere zaken in ons systeem. Wij zullen eventuele bijzondere
persoonsgegevens (gezondheid, ras, etc.), verwijderen uit de vragen, klachten of andere zaken.

2. Wat doen wij met uw gegevens?

De gegevens die u aan ons heef kunnen wij aan derde partjen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partj voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de (fnanciile) administrate;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
- Het verzorgen van planning van onze orders.

Wij  geven  nooit  persoonsgegevens  door  aan  andere  partjen  waarmee  wij  geen
verwerkersovereenkomst  hebben  afgesloten.  Met  deze  partjen  (verwerkers)  maken  wij  hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partjen verstrekken, tenzij dit wetelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de polite in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden   indien u ons hier schrifelijk toestemming voor geef.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partjen welke gevestgd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij  verwerken  enkel  alleen  persoonsgegevens  van  minderjarigen  (personen  jonger  dan  16  jaar)
indien  daarvoor  schrifelijk  toestemming  is  gegeven  door  de  ouder,  verzorger  of  wetelijke
vertegenwoordiger.

3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?

U kunt ons met redelijke tussenpozen vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die Feijen
SP B.V. van u heef. U kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te
wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor kunt u schrifelijk of per e-mail
contact opnemen met de heer Hans Feijen. Feijen SP B.V. zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op
uw  verzoek.  Als  uw  gegevens  worden  gebruikt  voor  directe  marketngdoeleinden,  dan  kunt  u
hiertegen verzet instellen, waarna uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde zullen worden
gebruikt.  Als  u zich heef ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief,  dan kunt u zich
hiervoor op ieder moment weer afmelden. Dit is mogelijk door middel van de afmeldlink onderaan
elke nieuwsbrief.

4. Cookies

Feijen SP  B.V.  maakt  gebruik  van  cookies  om informate te  verzamelen over  haar  klanten,  voor
doeleinden van gerichte communicate, waaronder het verstrekken van service-informate rond haar
diensten en gerichte marketngactviteiten rond de evenementen/werkzaamheden van Feijen SP B.V.



en eventueel ook van door haar geselecteerde derden. U bent gerechtgd om cookies te weigeren. U
kunt daarvoor bij uw webbrowser instellen alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als u
cookies weigert is het echter mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn of dat de
website niet optmaal functoneert.

5. Klikgedrag

Op  de  websites  van  Feijen  SP  B.V.  worden  algemene  bezoekgegevens  bijgehouden,  zonder  dat
hiermee de bezoekers worden geïdentfceerd. Het doel hiervan is om de inrichtng van de website te
optmaliseren.  Ook  kunnen  deze  gegevens  worden  gebruikt  om  meer  op  de  bezoekers  van  de
website gerichte informate op de website te zeten.

6. Feijen SP B.V. en andere websites

Op de website  van Feijen SP  B.V.  tref u een  aantal  hyperlinks  naar  andere  websites  aan.  Met
betrekking tot deze websites draagt Feijen SP B.V. geen verantwoordelijkheid over de omgang met
uw gegevens door deze partjen.

7. Bewaartermijn

Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van verwerking, zullen deze gegevens
verwijderd worden, tenzij wij wetelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren. In dat geval
worden uw gegevens voor de duur van deze wetelijke bewaartermijn bewaard.

8. Beveiliging persoonsgegevens en systemen

Feijen  SP  B.V.  heef passende  technische  en  organisatorische  maatregelen  getrofen  om  de
persoonsgegevens van gebruikers  te  beveiligen tegen verlies  of  onrechtmatge verwerking,  in de
vorm van:

 Alle  personen  die  namens  Feijen  SP  B.V.  van  uw  gegevens  kennis  kunnen  nemen,  zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan;

 Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encrypte van persoonsgegevens als daar aanleiding

toe is;
 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

technische incidenten;
 Wij testen en evalueren regelmatg onze maatregelen;
 Onze  medewerkers  zijn  geïnformeerd  over  het  belang  van  de  bescherming  van

persoonsgegevens.

9. Wijziging privacy beleid

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door Feijen SP B.V. gewijzigd
worden. Elke aanpassing zal op onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u om deze reden
aan deze webpagina regelmatg te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op [datum].

10. Heeft u nog meer vragen?

Mocht u verdere vragen hebben over het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens of verzet
wensen in te stellen dan wel een andere klacht kenbaar maken, dan kunt u daarmee terecht bij de



heer Hans Feijen. Tevens heef u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende
autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.
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