PRIVACYVERKLARING
Label Produkties BV.

Privacyverklaring Label Vandenberg
Lees deze privacyverklaring (de 'Verklaring') grondig om ons beleid en onze praktijken met
betrekking tot uw Persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verwerken te begrijpen.
Deze Verklaring is van toepassing op individuen die interactie hebben met Label Produkties
BV. De Verklaring licht toe hoe uw Persoonsgegevens verzameld, gebruikt en openbaar
gemaakt worden door Label Produkties BV. ('Label Vandenberg', 'wij', 'ons'). Deze
Verklaring heeft betrekking op zowel onze online als offline gegevensverzameling, met
inbegrip van Persoonsgegevens die wij verzamelen via onze verschillende kanalen, zoals
onze Consumentenservice verkooppunten, apps, websites, externe sociale websites en
evenementen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Label Vandenberg kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van Label Vandenberg en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op
de website aan Label Vandenberg verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
•
•
•
•

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Waarom Label Vandenberg gegevens nodig heeft
Label Vandenberg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u
gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Label Vandenberg gegevens bewaart
Label Vandenberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden gedurende de periode
dat men zich heeft aangemeld behouden. Bij het afmelden van de worden uw gegevens uit ons
bestand verwijderd.

Delen met derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van
een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit kan alleen zijn met
de door u gekozen dealer/retailer. We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.
De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het
zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit.
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In kaart brengen websitebezoek
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, IP-adressen worden
geanonimiseerd zodat ze niet terug te herleiden zijn naar een persoon tevens hebben we wel het
tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Label Vandenberg gebruikt deze informatie om de
werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en
worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar communicatie@label.nl het Label
Vandenberg Team neemt daarna zo snel mogelijk contact met u op.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen daarnaast passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van Label Vandenberg 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 ons verzamelde persoonsgegevens,
neem dan contact met ons op via communicatie@label.nl of telefonisch via 0765722450. Label
Vandenberg is een website van Label Produkties BV.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te
personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid
Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of
gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn
doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op
een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. [Versie 1.1 – juni 2018]
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