Privacy Statement

Damesmode Vlot B.V. (h.o.d.n. Marlene Vlot mode)

per 25 mei 2018
U deelt verschillende persoonsgegevens met
Marlene Vlot mode. Door uw aankopen, uw contact
met onze administratie, klantenservice en via de
contacten op social media als Facebook en Instagram. Met deze gegevens gaan we uiteraard zorgvuldig om. In dit Statement vindt u informatie over
hoe we omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens. Uiteraard verduidelijkt met voorbeelden zodat u het makkelijker kunt begrijpen.
Heeft u vragen over dit Privacy Statement? Neemt u
dan contact op met ons op.
Wat zijn Persoonsgegevens?
Dit zijn gegevens zoals naam, adres, uw aankopen
en als u daar toestemming voor heeft gegeven uw
email adres en /of telefoonnummer. Deze gegevens
zijn door u zelf schitftelijk aan ons verstrekt door het
invullen van een klantenregistratieformulier.
Hoe komen wij aan uw Persoonsgegevens?
We ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan
ons geeft. Bijvoorbeeld wanneer u een klantregistratie-formulier bij de kassa invult. Of wanneer u
aankopen doet onder uw klantnummer, uw gegevens achterlaat op onze website of gebruik maakt
van onze dienstverlening, zoals onze
vermaakservice.
Wat doen wij met uw Persoonsgegevens?
Wij gebruiken u gegevens voor serviceverlening en
marketing. Ook analyseren we de verzamelde aankoopdata om ons inkoopbeleid af te stemmen op
de wensen van onze klanten. De aankoopgegevens
worden bijvoorbeeld gebruikt voor ons spaarsysteem zodat we u als klant per email of brief kunnen
belonen met een Waardecheque.
Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?
We bewaren uw gegevens niet langer dan we deze
nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. Wanneer u zich laat uitschrijven uit ons
klantenbestand worden al uw gegevens verwijderd.
Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?
Uitsluitend onze medewerkers hebben inzage in uw
gegevens.

Delen wij uw Persoonsgegevens met derden?
Wij delen uw Persoonsgegevens niet met andere partijen tenzij daar een bijzonder verzoek van
rechtswege voor komt.
Welke rechten heeft u bij ons?
•
Recht op inzage en rectificatie
U kunt ons vragen of en welke gegevens we van u
verwerken. Is dat het geval, dan kunnen we u inzage
geven in de gegevens die we van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of
onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons vragen om
de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).
•
Recht op berperking
U kunt ons vragen de persoonsgegevens die we
van u verwerken te beperken. Dat betekent dat we
minder gegevens van u verwerken.
•
Recht van bezwaar tegen direct marketing
U heeft het recht ons te vragen uw gegevens niet
langer te gebruiken voor direct marketing. Het
kan zijn dat uw bezwaar alleen ziet op benadering
via een specifiek kanaal. Bijvoorbeeld als u via de
nieuwsbrief per post geïnformeerd wil blijven, maar
niet meer per email benaderd wil worden. We zorgen er dan voor dat u niet langer benaderd wordt
via dat betreffende kanaal.
Cameratoezicht
In onze winkel gebruiken wij camera’s om onze
eigendommen, bezoekers en personeel te beschermen tegen diefstal en persoonlijk geweld. Vastgelegde beelden worden niet langer dan 4 weken en
bewaard en met niemand gedeeld tenzij daar van
rechtswege een zwaarwegende reden voor is.
Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?
U kunt ons telefonisch benaderen op (078)6990145
of per email administratie@vlotdamesmode.nl
Kunnen we dit Privacy statement wijzigen?
Ja, ons Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan als er nieuwe gegevensverwerkingen
zijn en deze gegevensverwerkingen voor u van
belang zijn. We houden u daar uiteraard van op de
hoogte. De meest actuele versie van ons Privacy
Statement kunt u steeds terugvinden op
www.marlenevlot.nl. Eventuele eerdere versies kunt
u ook inzien via onze website.

