Privacybeleid
De Kebof, gevestigd aan Dorpsstraat 23, 7833 PA Gees (Dr.) , is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
https://www.kebof.nl
Dorpsstraat 23
7833 PA Gees (Dr.)
+31(0)524582233
S. van Faassen is functionaris gegevensbescherming van De Kebof. Zij is te bereiken via
info@kebof.nl, danwel +31(0)524582233.

Strekking
Dit privacybeleid is bedoeld om gebruikers van deze website te informeren in
overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) over het
type, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke
gegevens door De Kebof.
De Kebof neemt uw privacy zeer serieus en zal uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en
in overeenstemming met de wet behandelen. Houd u er rekening mee dat
gegevensoverdracht op internet over het algemeen onderhevig kan zijn
beveiligingsrisico's. Volledige bescherming tegen toegang door vreemden is niet mogelijk.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Kebof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
De persoonsgegevens die wij verwerken:
1. Voornaam
2. Achternaam
3. Bedrijfsnaam
4. E-mailadres
5. Telefoonnummer
6. Land
7. Adres
8. Postcode
9. Plaats
10. Bankrekeningnummer
11. Gegevens over de activiteiten op onze website (bezochte pagina's)
De verzamelde gegevens zijn uitsluitend voor de verwerking van bestellingen en voor
statistische doeleinden.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de Google Analytics-service van Google Inc. (1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) om het gebruik van de website door
gebruikers te analyseren. De service maakt gebruik van cookies (tekstbestanden die op
uw apparaat zijn/worden opgeslagen). De informatie die door deze cookies wordt
verzameld, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar
opgeslagen. Op deze website wordt de IP-anonimisering gebruikt. Het IP-adres van
gebruikers wordt ingekort binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische
Ruimte. Deze reductie elimineert de persoonlijke referentie van uw IP-adres. Volgens de
voorwaarden van de overeenkomst, welke website-expoitanten zijn aangegaan met
Google Inc., gebruiken zij de verzamelde informatie om een evaluatie van de websiteactiviteit en siteactiviteit samen te stellen en bieden zij internet gerelateerde services aan.
U heeft de mogelijkheid om de opslag van cookies op uw computer te voorkomen door de
juiste instellingen in uw browser aan te brengen. Er is geen garantie dat u onbeperkt
toegang krijgt tot alle functies van deze website als uw browser geen cookies toestaat.
Bovendien kunt u een browserinvoegtoepassing gebruiken om te voorkomen dat de
informatie die door cookies (inclusief uw IP-adres) wordt verzameld, wordt verzonden naar
Google Inc. en wordt gebruikt door Google Inc. De volgende link brengt u naar de juiste
plugin-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
U kunt ook op bovenstaande link klikken om te voorkomen dat Google Analytics binnen
deze website informatie verzamelt over u. Door op de bovenstaande link te klikken,
download u een “opt-out cookie”. Uw browser moet toestaan dat cookies worden
opgeslagen. Als u uw cookies regelmatig verwijdert, moet u telkens klikken op de link
wanneer u deze website bezoekt. Meer informatie over het datagebruik van Google Inc
vindt u door naar de volgende link te gaan:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Nieuwsbrief (mailinglist)
De websitebeheerder biedt u een nieuwsbrief aan waarin zij u informeert over actualiteiten
met betrekking tot De Kebof en/of aabiedingen. Als u zich wilt abonneren op de
nieuwsbrief, moet u een geldig e-mailadres invoeren.

Verwerking persoonsgegevens
De Kebof verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende grondslag en doelen:
1. Het afhandelen van uw betaling
2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
5. Om goederen en diensten bij u af te leveren.
6. De Kebof verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Bewaren van gegevens
We bewaren uw gegevens zo lang als dat nodig is voor de doelen waar we het in deze
privacyverklaring over hebben én voor het naleven van wetten en regelgeving. De
bewaartermijn is dus afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen
of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Wij streven
ernaar om de gegevens periodiek na het verstrijken van het doel uit onze data te
verwijderen. Het kan echter voorkomen dat wij een persoonsgegeven hebben gemist.
Indien dit het geval is, kunt u contact met ons opnemen via info@kebof.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Kebof 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
wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De
Kebof en heeft 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 organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kebof.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met 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. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
De Kebof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Kebof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@kebof.nl.
De Kebof heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beveiligen:
•

Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met
actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;

•
•

Uw bestelling maakt u via een beveiligde internetverbinding. Uw gegevens worden
dus beveiligd verzonden. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje;
Persoonsgegevens zijn beschikbaar voor minimaal aantal medewerkers van De
Kebof, die de gegevens nodig hebben om de dienstverlening goed te kunnen
uitvoeren. Medewerkers van De Kebof die toegang hebben tot persoonsgegevens,
zijn op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving en het zorgvuldig omgaan met
uw gegevens.

