Privacy beleid
Informatie over onze organisatie en Website
Dit Privacybeleid informeert u over de privacy praktijken, de keuzes die u kunt maken met betrekking
tot de wijze waarop uw gegevens online worden verzameld, de manier waarop deze gegevens worden
gebruikt en uw rechten wanneer uw gebruik van deze website onder de jurisdictie van de Algemene
verordening gegevensbescherming 2016/679 ('AVG') valt. Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door en
bezoek deze pagina regelmatig opnieuw om te kijken of er wijzigingen zijn.
We kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te
plaatsen. Alle gewijzigde voorwaarden worden automatisch van kracht op de datum die is vermeld in
het gepubliceerde Privacybeleid, tenzij anders aangegeven.
Website die onder dit Privacybeleid vallen
De Website kan links bevatten naar Websites van derde partijen om u van dienst te zijn en meer
informatie te bieden. Als u op deze links klikt, verlaat u de Website. Wij hebben geen controle over
deze Website of over hun privacy beleid, dat kan afwijken van ons eigen privacy beleid. Dit
Privacybeleid is niet van toepassing op persoonlijke gegevens die u deelt met niet-gerelateerde derde
partijen. Wij volgen of controleren de gegevens die door dergelijke Website worden verzameld of het
privacy beleid van eventuele derde partijen niet en wij zijn niet verantwoordelijk voor hun privacy
beleid of de inhoud van hun Website.
Soorten gegevens die we verzamelen en gebruiken
In dit beleid betekent 'persoonlijke informatie' of 'persoonlijke gegevens' informatie over een
identificeerbare persoon die onderworpen is aan bescherming volgens de wet in het rechtsgebied
waarin u woont. In sommige rechtsgebieden worden contactgegevens van bedrijven niet opgenomen
in 'persoonlijke informatie' of 'persoonlijke gegevens'.
De Website verzamelt informatie op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden als
volgt. Als u ervoor kiest zich aan te melden bij de Website om updates van ons te ontvangen of
informatie op te vragen, dan wordt u gevraagd om contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres) in te vullen. Wij gebruiken deze gegevens op grond van onze
rechtmatige zakelijke belangen om onze diensten aan te bieden en/of om contact met u op te nemen
over de diensten op onze website waarin u interesse heeft getoond.
Als u deze aanbiedingen niet continu wilt ontvangen, dan kunt u ons dit laten weten zodat we uw
voorkeuren kunnen aanpassen (zie het onderdeel Afmelden hieronder).
De Website kan automatisch technische gegevens verzamelen over uw bezoek (zoals browsertype,
internetprovider, soort platform, internet protocol (IP)-adressen, verwijzende pagina's/pagina's van
waar u de website verlaat, besturingssysteem, datum/tijd van bezoek). We verzamelen deze
gegevens voor rapportage over de Website, om trends te analyseren, problemen met onze server op
te lossen en de Website te beheren, de bewegingen en het gebruik van gebruikers te volgen en
algemene demografische gegevens te verzamelen. Zie 'Cookies en andere digitale markers' hieronder
voor meer informatie.
We zijn mogelijk verplicht om informatie te delen met derde partijen als gevolg van de toepasselijke
wetgeving. We zijn bijvoorbeeld mogelijk verplicht om informatie vrij te geven als gevolg van een
gerechtelijk bevel, dagvaarding of bevelschrift. Daarnaast kunnen we, met inachtneming van de
toepasselijke wetgeving, vrijwillig informatie verstrekken om te helpen bij een
wetshandhavingsonderzoek of als de openbaarmaking noodzakelijk is om onze systemen, ons bedrijf
of de rechten van anderen te beschermen
Cookies en andere digitale markers
We verzamelen automatisch gegevens door het gebruik van cookies en andere digitale markers.
Cookies en digitale markers zijn kleine computerbestanden die kunnen worden opgeslagen op de
harde schijf van uw computer of ingebed in onze webpagina's en ons in staat stellen om u te
identificeren en uw bezoek op de Website te volgen. We kunnen de diensten van derde partijen
gebruiken om persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken door namens ons cookies en
andere digitale markers te gebruiken. U kunt cookies op uw computer uitschakelen door de

instellingen in het menu voor voorkeuren of opties in uw browser te wijzigen. Als u cookies uitschakelt,
is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de Website niet toegankelijk zijn.
Uw mogelijkheden om u af te melden
We bieden u de keuze om verschillende soorten informatie te ontvangen die aansluit op onze
producten en diensten. U kunt u aanmelden om informatie over bepaalde producten en diensten en
marketinginformatie van de hele groep te ontvangen. Dergelijke informatie kan bestaan uit informatie
over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of een uitnodiging om deel te nemen aan een
marktonderzoek.
Als u niet langer onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen wilt ontvangen, dan kunt u zich hiervoor
afmelden door de instructies te volgen die in elke nieuwsbrief of e-mail staan of door contact met ons
op te nemen via info@handmadejolie.nl.
Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens en uw andere rechten
In bepaalde rechtsgebieden, met name de EU en het VK, heeft u het recht: om ons een kopie van uw
persoonlijke gegevens te vragen, om ons te vragen de (actieve) verwerking uw persoonlijke gegevens
te corrigeren, verwijderen of te beperken (stoppen) en om de persoonlijke gegevens die u aan ons
verstrekt voor een contract of met uw toestemming te verkrijgen en om ons te vragen deze gegevens
te delen (porteren) naar een andere gegevensbeheerder om bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonlijke gegevens door ons in sommige omstandigheden (met name wanneer we de
gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke vereiste,
of wanneer we de gegevens gebruiken voor direct marketing). Deze rechten kunnen beperkt zijn,
bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek persoonlijke gegevens over een andere persoon zou
onthullen of inbreuk zou maken op de privacy rechten van anderen, of als u ons vraagt om gegevens
te verwijderen waarvan wij wettelijk verplicht zijn om te bewaren of verzamelen wegens dwingende
rechtmatige belangen. Neem contact op met info@handmadejolie.nl om een van deze rechten uit te
oefenen. Als u nog onopgeloste vragen heeft, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit waar u woont, werkt of waarvan u denkt dat er
sprake is van een schending.
Beveiliging van uw gegevens
We kunnen de veiligheid van onze servers niet garanderen of waarborgen. Ook kunnen wij niet
garanderen dat gegevens die u invult op de Website niet wordt onderschept terwijl ze worden
verstuurd via internet. Wij volgen de algemeen geaccepteerde technische standaarden voor het
beschermen van persoonlijke gegevens die naar ons worden verstuurd, zowel tijdens verzending als
nadat we de gegevens hebben ontvangen.
Algemene voorwaarden
Als u ervoor kiest onze Website te bezoeken, dan is uw bezoek en enig geschil over privacy
onderhevig aan dit Privacy beleid en onze Algemene voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot,
disclaimers met betrekking tot garantie en beperkingen van (wettelijke) aansprakelijkheid. Als u vragen
heeft over ons gebruik van uw gegevens, kunt u een e-mail sturen naar info@handmadejolie.nl.

Laatst aangepast op: 2 september 2018.

