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PRIVACY REGLEMENT BABY&BORST B.V.
Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. Met het invullen van de
gegevens voor een bestelling geeft u toestemming om gegevens te verwerken. Wij vragen alleen
gegevens die voor het afhandelen van uw bestelling noodzakelijk zijn.
Uw gegevens worden versleuteld beveiligd opgeslagen en worden niet met derden gedeeld.
Inzagerecht
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u vindt dat gegevens
onjuist zijn vastgelegd, kan u ons verzoeken deze te wijzigen (correctie) of te verwijderen (recht op
vergetelheid). Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen uiterlijk 4 weken, reageren op uw verzoek.
De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de
gegevensverwerking van doen hebben. U heeft het recht deze gegevens te ontvangen (recht op
dataportabiliteit).
Wanneer u bezwaar heeft tegen het noteren van gegevens kan u dit kenbaar maken.
Websitebezoek
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw
computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens
worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze
informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk
geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Bewaartermijn
Op grond van de wettelijke fiscale bewaarplicht worden uw gegevens 7 jaar bewaard op een plek die
niet toegankelijk is voor anderen. Na deze termijn worden uw gegevens die op schrift bewaard zijn
door een erkend bedrijf vernietigd.
Datalekken
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens
bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet
alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Bij
een dergelijk voorval hebben wij de plicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.
Klachten
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de
beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BABY&BORST op via
info@babyenborst.nl .
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