Privacyverklaring en Cookiebeleid Het Wijncollectief

A.

Algemeen

Dit is de privacyverklaring en het cookiebeleid ("Privacyverklaring en Cookiebeleid")
van Vereniging Het Wijncollectief ("Het Wijncollectief"). Het Wijncollectief is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze website
("Website") worden verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u als persoon
direct of indirect kunnen identificeren.
Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Wet Bescherming
Persoonsgegevens stelt. Deze Privacyverklaring en Cookiebeleid omschrijft onder meer
verwerkingsdoeleinden, gegevenscategorieën, gebruik van cookies en de wijze waarop
u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.
B.

Verwerkte persoonsgegevens

Het Wijncollectief verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, die noodzakelijk
zijn voor de verwezenlijking van de onder C genoemde doeleinden. Wanneer u zich
registreert als klant, heeft Het Wijncollectief in ieder geval de volgende
persoonsgegevens van u nodig:


naam, e-mailadres, wachtwoord.

Wanneer u vervolgens een bestelling plaatst, verwerkt Het Wijncollectief daarnaast in
ieder geval de volgende persoonsgegevens:


(factuur en/of aflever)adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, gegevens
over afgenomen producten en correspondentie.

Tijdens uw bezoek aan de Website kunnen wij onder meer de volgende categorieën
gegevens verwerken die verbonden zijn aan het gebruik van de Website:


IP-adres, aantal hits, bezochte webpagina's, vorige/volgende bezochte sites en
de duur van een bezoek.

C.

Doeleinden van gegevensverwerking

Het Wijncollectief verzamelt en verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:



het sluiten van een overeenkomst en het leveren van overeengekomen zaken;
het informeren over de uitvoering van uw order;
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D.

het op uw verzoek toesturen van een nieuwsbrief;
om een administratie bij te houden van alle bezoekers zich aanmelden voor de
nieuwsbrief en die een account aanmaken;
het bijhouden van informatie over uw bezoek aan de Website;
om contact met u te onderhouden over of in het kader van de Website en onze
diensten;
Verstrekken van gegevens aan derden

Wij respecteren de vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Wijncollectief zal uw
persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter
beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
E.

Cookies

De Website maakt gebruik van sessiecookies. Een sessiecookie is een klein
tekstbestand dat naar uw browser wordt gestuurd, zodat uw browser automatisch
statusgegevens opslaat gedurende een bepaalde sessie. Deze sessiecookies worden
alleen opgeslagen wanneer u de Website bezoekt die de sessiecookie uitgeeft en wordt
verwijderd wanneer u uw internetbrowser afsluit. Sessiecookies kunnen gegevens
verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van de Website, zoals welke pagina's
zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Het Wijncollectief gebruikt cookies
enkel voor het leveren van de (bestel)functionaliteiten van de Website,
Permanent cookies slaan informatie op (zoals accountgegevens) om een volgend
bezoek aan de Website te vergemakkelijken.
U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u
gewaarschuwd wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Hierna kunt u echter
mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.
F.

Internetsites van derden

Deze Privacyverklaring en Cookiebeleid is niet van toepassing op internetsites van
derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. Ten aanzien van
deze internetsites gelden de eventuele voorwaarden en privacy statements zoals
opgenomen op deze sites.
G.

Wijzigingen Privacyverklaring en Cookiebeleid

Het Wijncollectief kan deze Privacyverklaring en Cookiebeleid wijzigen. We adviseren u
daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.
H.

Inzage, correctie en verwijdering
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U heeft de mogelijkheid om Het Wijncollectief inzage, wijziging of verwijdering van uw
persoonsgegevens te verzoeken of in verzet te gaan tegen de verwerking hiervan.
Voor het doen van dergelijke verzoeken of voor overige vragen over deze
Privacyverklaring en Cookiebeleid van Het Wijncollectief kunt u een e-mail sturen aan
uw contactpersoon bij Het Wijncollectief.
U kunt ook per post of per e-mail contact opnemen via:
Het Wijncollectief
Wildeveenstraat 25
3061 GX Rotterdam
info@wijncollectief.nl
Deze Privacyverklaring en Cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 23-11-2011.
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