Privacybeleid Edelsmid van der Hoeven
Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van
onze website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacy beleid te accepteren. Ook wij
vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorgen wij voor passende technische en
organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Persoonsgegevens (van klanten)
Wij gebruiken en verwerken onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens,
aankoopgeschiedenis en sporadisch data zoals trouw- of geboortedata. We hebben deze gegevens nodig
om contact met u op te nemen, om de met u gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen.
Deze gegevens kunnen wij ook gebruiken om u informatieve of commerciële berichten te sturen die
verbandhouden met onze onderneming. Bezoekt u onze website, dan kunnen wij mogelijk via cookies uw
surfgedrag monitoren. Ook gebruiken wij in onze winkel(s) permanent cameratoezicht om diefstal
tegengaan, maar ook om onze klanten en werknemers te beschermen. Meer informatie hierover, treft u aan
onder het volgende kopje.

Camerabeelden (in winkel)
Ter bescherming van onze eigendommen en de veiligheid van onze klanten en personeel, maken wij gebruik
van zicht- en mogelijk onzichtbare beveiligingscamera’s. Bij geconstateerde misstanden zullen wij deze
beelden delen met politie, justitie en derden, dit alles geheel – in lijn met de wet en regelgeving en de
afspraken met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven
Wij houden onze klanten en zij die daar toestemming voor hebben gegeven, graag op de hoogte en kunnen
de persoonsgegevens ook gebruiken voor het versturen van (elektronisch) nieuwsbrieven.

Cookies
Cookies op de website hebben een technische en functionele functie en worden niet gebruikt voor het
monitoren van bezoekers. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Google statistieken op de website, die
gebruikt worden om (geanonimiseerd) te zien welke content veel bekeken wordt en hoe bezoekers de
website gebruiken. Voor informatie wat Google met de ingewonnen informatie doet, verwijzen wij naar hun
website: google.nl

Contact
Heeft u specifieke vragen, wilt u inzage, of
dat uw gegevens verwijderd worden?
Neem dan contact met ons op via website
of telefoon:

Juwelier- en Edelsmid Jet van der Hoeven
Maandereind 21
6711 AA Ede
0318 – 610 608
Info@juweliervdhoeven.nl

