Privacyverklaring LINC
Hieronder lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we
uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.
1.

Over ons

Naam:		LINC
Adres:			

Vincent van Goghstraat 1

Postcode:		

5671 GW Nuenen

KvK-nummer:

68004974

Vragen of een verzoek indienen?
E-mailadres:		

info@lincshop.nl

Telefoonnummer: 06-4122624
2.

Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we
We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je.
a.

Je naam,

b.

Je telefoonnummer,

c.

Je e-mailadres en,

d.

Je adresgegevens

Verwerken wil zeggen van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen
en verwijderen.
Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen, omdat je die
actief aan ons hebt verstrekt via onze website, Instagram of op eigen verzoek.

3.

Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en
UAVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.
Aankoop en verzending
Als je een product bij ons hebt aangekocht, dan verwerken we de gegevens die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de aankoop en verzending. Dit zijn in elk
geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een
product aan te kopen en te verzenden. Bij betaling zullen we bovendien te zien
krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren
facturen en betaalgegevens 7 jaar.
Marketing doeleinden
Om klanten op de hoogte te houden van nieuws gebruiken we persoonsgegevens
die we van je verkregen hebben. Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen
wanneer je om nieuws hebt gevraagd of toestemming hebt gegeven om je
persoonsgegevens door te geven.
Bewaartermijn
Wij bewaren jouw gegevens zolang dit noodzakelijk is. Wanneer de gegevens niet
meer nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt
vernietigen we de gegevens die we van jouw hebben.
Wettelijke verplichting
In sommige gevallen, bijvoorbeeld voor het bewaren van facturen gedurende een
periode van 7 jaar, bestaat een wettelijke verplichting.
4. Doorgifte
Ontvangers van persoonsgegevens
Het kan nodig zijn dat wij jouw persoonsgegevens delen met derde partijen.
We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
•

Bezorgdiensten

Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken,
maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten buiten de EER in te zetten.
Deze bedrijven zijn gecertificeerd met een Privacy Shield.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf ook
verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van
de AVG. Als een derde jouw persoonsgegevens verwerkt als verwerker (binnen en
buiten de EER) namens LINC dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die
voldoet aan de eisen van de AVG.
5.

Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt
uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via
info@lincshop.nl.
Inzage, rectificatie en wissen
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en
je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.
Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te
beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking
onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in
afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de
verwerking.
Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten
behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet
meer voor inzetten.
Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde,
gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere
partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw
persoonsgegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd
is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken
van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking
vóór de intrekking.
Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het
recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://www.
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.
6. Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies of andere vormen van
onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een
beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Mocht je
desondanks het idee hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of
wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
info@lincshop.nl
Persoonsgegevens die wij van jou bewaren in het kader van onze dienstverlening
bewaren wij 1 jaar. Deze termijn is gekoppeld aan de verjaringstermijn van
(aansprakelijkheid)vorderingen die je na afsluiting van de overeenkomst jegens
LINC kunt instellen.
7.

Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat
we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe
privacyverklaring altijd met direct met jou communiceren.

