Privacyverklaring van Daemes & Heeren

Bij Daemes & Heeren staat privacy hoog in het vaandel. Wij besteden

Bewaren data:

alle zorg en aandacht aan het veilig opslaan en gebruiken van

Daemes & Heeren zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan

persoonsgegevens. Daarin zijn we duidelijk en transparant.

strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens
worden verzameld.

Daemes & Heeren verzamelt en beheert data van personen die een
sloep, tender of cabin in hun bezit hebben. Of personen die een

Beveiliging data:

aanschaf overwegen. Deze data gebruiken wij om (persoonlijke)

Daemes & Heeren heeft passende technische en organisatorische

informatie te verstrekken zowel in druk als digitaal.

maatregelen genomen teneinde persoonsgegevens te beveiligen
en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige

Wij vragen naar:

(andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

1-

Naam, adres en woonplaats

2-

Mailadres

Inzage, aanpassen en afmelden

3-

Model sloep, tender of cabin

- Personen kunnen te allen tijde inzage krijgen in de gegevens

4-

Thuishaven

die wij beheren.
- Personen kunnen te allen tijde gegevens aanpassen.

Met als doel:

- Personen kunnen zich per ommegaande afmelden.

1-

Personen krijgen drukwerk thuisgestuurd

2-

Personen krijgen digitale nieuwsbrief

Wijziging privacybeleid

3-4

Deze data hebben wij nodig om inzicht te krijgen

Daemes & Heeren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan

waar personen met hun boot kunnen varen.

te brengen in dit privacybeleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en

		

regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via
Data wordt verzameld op:

de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie.

- Watersportbeurzen en evenementen,

Raadpleeg daarom periodiek onze website.

met toestemming van de personen zelf.
- Personen vullen een antwoordkaart in
(deze gegevens worden verwerkt).
- Via onze site melden mensen zich aan
(deze gegevens worden verwerkt).
Gebruik data:
Wij gebruiken deze data uitsluitend voor activiteiten waar personen
zich voor aanmelden. Data worden niet voor andere doeleinden
gebruikt.
Verstrekking aan derden:
Onze persoonsgegevens worden in principe niet verkocht aan derden.
Verstrekking aan derden gebeurt enkel – indien dit nodig is – voor de
uitvoering van onze diensten. Met bedrijven die persoonsgegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van onze data.
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