Privacyverklaring
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Vinologix BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Vinologix BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contacJormulier op de
website aan Vinologix BV verstrekt. Vinologix BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IBAN
Uw IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u acPef verstrekt bijvoorbeeld door een proﬁel op deze website aan te
maken, in correspondenPe en telefonisch
DOEL EN GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Vinologix verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het aTandelen van uw betaling (overeenkomst)
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (markePng)
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Vinologix neemt niet op basis van geautomaPseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Vinologix) tussen zit.
HOE LANG VINOLOGIX BV GEGEVENS BEWAART
Vinologix BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er
geen overeenkomst met u tot stand komt. Uw gegevens worden verwijderd indien u geen klant meer bent.
DELEN MET ANDEREN
Vinologix verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een we[elijke verplichPng. Met bedrijven
die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vinologix blij\ verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.
COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN
Vinologix gebruikt alleen technische en funcPonele cookies. En analyPsche cookies die geen inbreuk maken
op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
opPmaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informaPe die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U hee\ het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen
via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast hee\ u het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door ons bedrijf en hee\ u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u
bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisaPe, te sturen. Wilt u gebruik maken van
uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hee\ u andere vragen/opmerkingen
over de gegevensverwerking, stuur dan een gespeciﬁceerd verzoek naar info@vinologix.com. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw idenPteitsbewijs bij
het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. Vinologix zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw
verzoek reageren. Vinologix wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de naPonale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: h[ps://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/Pp-ons
BEVEILIGEN
Vinologix BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. De website van Vinologix BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL CerPfcaat om te borgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk hee\ dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien
u meer informaPe wenst over de beveiliging van door Vinologix BV verzamelde persoonsgegevens, neem
dan contact met Vinologix BV op via info@vinologix.com. www.vinologix.com is een website van Vinologix
BV. Vinologix BV is als volgt te bereiken:
Postadres:
Engelanderweg 22
7361 CT Beekbergen
VesPgingsadres:
Engelanderweg 22
7361 CT Beekbergen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 51942658
Telefoon: 0555064596/0651470799
E-mailadres: info@vinologix.com

