Privacyverklaring
Dit is het document privacyverklaring, ook wel bekend onder de naam privacy statement,
van Schouten Schoenen BV (ook genoemd als: Schouten Schoenen, wij, onze, ons). Wij
vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, beschermen en
wat uw rechten zijn.
Schouten Schoenen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
•
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
privacyverklaring;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
•
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
•
verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
•
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
•
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
•
wijzen en deze respecteren.
Als Schouten Schoenen zijn wij verantwoordelijk voor een correcte verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de privacyverklaring of in algemenere
zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contactgegevens:

Contactgegevens
Schouten Schoenen BV
Bedrijfs- en postadres:
Dorpsstraat 13-15
2211 GA Noordwijkerhout
Email: info@schoutenschoenen.nl
Telefoon: 0252372814
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 28002823
B.T.W.-nummer: 80.36.08.524.B.01
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1. Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Schouten Schoenen verwerkt
ten behoeve van de volgende doelen:
Administratieve doeleinden;
•
Communicatie over onze dienstverlening, een opdracht en/of uitnodiging;
•
Het verzenden van onze reclamefolder en/of uitnodigingen;
•
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
•
Om goederen en/of diensten bij u af te leveren;
•
Ondersteuning van het advies ten behoeve van uw aankoop.
•
Grondslagen (redenen) voor het verwerken van deze persoonsgegevens zijn:
Voor het uitvoeren van de overeengekomen opdracht c.q. dienstverlening;
•
Toestemming van betrokkene middels aanvinken van de toestemmingsverklaring op
•
de klantenkaart;
Er is sprake van een gerechtvaardigd belang voor direct marketing doeleinden of
•
ten behoeve van onze gewone bedrijfsvoering zoals debiteurenbeheer.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schouten Schoenen de volgende
persoonsgegevens van u vragen, indien van toepassing:
NAW-gegevens;
•
Telefoonnummer(s);
•
E-mailadres;
•
Geslacht;
•
Geboortedatum;
•
Of sprake is van behandeling door een voetspecialist;
•
Of sprake is van een omstandigheid die van invloed is op het schoenadvies.
•
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden door Schouten Schoenen opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële
•
administratie voor maximaal 7 jaar;
Permanente verwijdering van de klantenkaart vindt plaats als zich binnen 5 jaar
•
geen wijzigingen m.b.t. aankoop hebben voorgedaan.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien
daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger. Dit gebeurt middels het aanvinken van de toestemmingsverklaring op
de klantenkaart, ter ondersteuning van het advies ten behoeve van de aankoop.
Verstrekking aan derden
Wij verzorgen hierboven beschreven doeleinden in eigen beheer dus verstrekking aan
derden is niet van toepassing. Door u verstrekte gegevens zullen wij niet aan andere
partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is
dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een
dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze
gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u
ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
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2. Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Schouten Schoenen verwerkt
ten behoeve van het volgende doel:
Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen in een nieuwsbrief.
•
Grondslag (reden) voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:
Toestemming van betrokkene middels inschrijving ‘formulier nieuwsbrief’ op de
•
website www.schoutenschoenen.nl
Voor het bovenstaande doel vragen wij de volgende persoonsgegevens:
Voornaam;
•
Achternaam inclusief voorvoegsel(s);
•
E-mailadres.
•
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden door Schouten Schoenen opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking voor de periode:
Gedurende de periode dat men aangemeld is voor de nieuwsbrief.
•
Minderjarigen
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Dit zou kunnen gebeuren bij aanmelding voor de nieuwsbrief via de website.
Verstrekking aan derden
Wij verzorgen hierboven beschreven doeleinden in eigen beheer dus verstrekking aan
derden is niet van toepassing.
NB. Wij versturen onze nieuwsbrief via MailChimp. Deze partij zit in de Verenigde Staten
en is onderdeel van het Privacy Shield framework. Er zijn voldoende waarborgen ten
behoeve van uw privacy.
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3. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Schouten Schoenen verwerkt ten
behoeve van het volgende doel:
Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
•
Grondslag (reden) voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:
Om te voldoen aan de wettelijke verplichting vanuit de arbeidsovereenkomst.
•
Voor het bovenstaande doel vragen wij de volgende persoonsgegevens van u:
Voornaam/voornamen;
•
Achternaam inclusief voorvoegsel(s);
•
Telefoonnummer(s);
•
E-mailadres;
•
Geboortedatum;
•
Salarisgegevens;
•
Kopie ID;
•
BSN-nummer;
•
Bankgegevens.
•
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden door Schouten Schoenen opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking voor de periode:
Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna in de financiële
•
administratie voor maximaal 7 jaar.
Minderjarigen
Niet van toepassing
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Het verzorgen van de personele en salaris-administratie;
•
Ook worden bij indiensttreding of gedurende het dienstverband persoonsgegevens
verstrekt aan het pensioenfonds, de verzuimverzekering, de belastingdienst,
de arbodienst en, indien van toepassing, het UWV.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan
andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld
hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons
opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook
verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
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4. Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens Schouten Schoenen van uw gegevens kennis kunnen
•
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
•
persoonsgegevens;
We hanteren een toegangscode voor onze computersystemen;
•
De klantenkaarten worden verwerkt in een gesloten systeem zonder toegang tot
•
internet, om gewaarborgd te zijn tegen online diefstal en/of misbruik;
Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat waarmee gegevens van het
•
inschrijfformulier voor de nieuwsbrief versleuteld worden verzonden;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
•
fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
•

5. Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan
een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen
geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

6. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij
u hierover contact met ons op te nemen. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. U
heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

7. Wijzigingen
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend
veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

versie: april 2019
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