PRIVACYVERKLARING IKKEMIKKE en HEBBEHEBBE 2018
Vanaf 25 mei 2018 is ieder bedrijf wettelijk verplicht om een privacyverklaring op te stellen. In
onderstaande verklaring heeft Ikkemikke/Hebbehebbe BV opgeschreven welke gegevens zij verwerkt
en met welk doel.
CONTACTGEGEVENS
Ikkemikke/Hebbehebbe BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Website: www.ikkemikke.nl en www.hebbehebbe.nl
Correspondentieadres: Vaartweg 68, 5106 NE, Dongen-Vaart
Telefoon: 0162 - 310141
Wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. De directeur voert de rol
van Functionaris Gegevensbescherming uit. Hij is te bereiken via rob.maas@ikkemikke.nl.
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Ikkemikke/Hebbehebbe verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en prospects in de database
van onze webwinkel en in onze financiële administratie. Deze gegevens verstrekken de klanten en/of
prospects zelf bij aanmelding. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
- Bedrijfsgegevens
- Contactpersoon(en)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres
- Kamer van Koophandel nummer
- Website naam
- Klant vanaf datum xxxxx
- Bestelhistorie
- Betaalhistorie
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, of gegevens van minderjarigen.
DOEL EN GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Ikkemikke/Hebbehebbe verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten en/of prospects voor de
volgende doelen:
- Het bezoeken van bestaande of nieuwe klanten door onze accountmanagers;
- Het doen van offertes;
- Leveren van bestelde producten;
- Het versturen van online facturen;
- Verzenden van nieuwsberichten en informatie over zaken die betrekking hebben op onze handel;
- Contact (telefonisch, bezoek, mail) bij persoonlijke gelegenheden, bijvoorbeeld ziekte, verjaardagen
of overlijden.

BEWAREN PERSOONSGEGEVENS
Ikkemikke/Hebbehebbe bewaart persoonsgegevens van haar klanten en/of prospects niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Ikkemikke/Hebbehebbe deelt persoonsgegevens niet met derden. Wij verstrekken
persoonsgegevens uitsluitend indien strikt noodzakelijk zoals bij een ernstige betalingsachterstand.
COOKIES OP DE WEBSITE
Ikkemikke/Hebbehebbe gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies op onze website.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Klanten en/of prospects hebben het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door
Ikkemikke/Hebbehebbe . Ikkemikke/Hebbehebbe wil haar klanten en/of prospects er tevens op
wijzen dat de mogelijkheid bestaat een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Ikkemikke/Hebbehebbe neemt de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten en/of
prospects serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als men het idee heeft dat
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
de functionaris Gegevensbescherming via rob.maas@ikkemikke.nl.

