NUYTS Heren bvba

PRIVACY POLICY
Door het invullen van de persoonsgegevens op de website en/of van het informatieformulier in de
winkel en/of door het opgeven van de gegevens voor de aanmaak van een klantenkaart in de winkel
geeft de klant de toestemming tot het verwerken van de persoonsgegevens door Nuyts Heren bvba,
Veldstraat 5, 2450 Meerhout.
Nuyts Heren bvba, Veldstraat 5, 2450 Meerhout, ondernemingsnummer 0474.351.081, gaat ten allen
tijde zorgvuldig om met persoonsgegevens.
In deze privacy policy wordt dan ook weergegeven welke persoonsgegevens er verzameld worden en
hoe deze gebruikt worden, alsook hoe er getracht wordt om een adequate bescherming van deze
gegevens te waarborgen.
Nuyts Heren volgt ter zake de bepalingen conform de geldende privacywetgeving, zoals opgenomen
in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens, genoemd GDPR (of Algemene
Verordening Gegevensbescherming = AVG). Voorts zal Nuyts Heren er zorg voor dragen dat zij zich in
de mate van het mogelijke aanpast aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen
worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving.
1. Verzameling persoonsgegevens
Nuyts Heren verzamelt volgende gegevens :
-

Administratieve gegevens en contactgegevens bv. naam, adres, telefoonnummer,
e-mailadres
Aankoopgegevens

2. Verwerking van gegevens
De persoonsgegevens worden door Nuyts Heren verwerkt en gebruikt voor :
-

het toekennen van klantenkaartkortingen
het versturen van e-mail of direct mail voor aankondiging van acties, promoties,
evenementen…
het contacteren van klanten in verband met bestellingen

De persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld
aan derden.
Nuyts Heren zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens.
Zowel Nuyts Heren als haar aangestelden nemen de nodige technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de te verrichten verwerking.
In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid zal Nuyts Heren er over waken dat de gegevens
worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden
verbeterd of verwijderd.

3. Rechten
Nuyts Heren zal de uitoefening van de volgende rechten mogelijk maken :
-

recht op inzage in zijn persoonsgegevens
recht op rechtzetting van zijn onjuiste persoonsgegevens
recht op wissen van zijn persoonsgegevens
recht op de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens
recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming

Om deze rechten uit te oefenen dient de klant een e-mail te verzenden aan heren@nuytsmode.be.
Ten einde zekerheid te hebben over de identiteit van de vraagsteller dient deze een kopie van
zijn/haar identiteitsbewijs bij deze aanvraag te voegen.
Nuyts Heren zal onverwijld en in principe binnen een maand reageren op het verzoek van de
betrokkene.
Bovendien heeft de betrokkene op elk ogenblik het recht de door hem gegeven toestemming voor de
verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken.
Indien de klant van oordeel zou zijn dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk
uitmaakt op de bepalingen van de GDPR kan hij hieromtrent een klacht indienen bij de bevoegde
toezichthoudende autoriteit.
4. Wijzigingen
Nuyts Heren behoudt zich uitdrukkelijk het recht om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen,
zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.
Deze verklaring werd voor het laatst gewijzigd op 23.05.2018

