Privacy statement – Signi
Uw privacy staat bij Signi hoog in het vaandel. Wij houden ons dus ook aan de privacywet. Dit
betekent voor u dat al uw gegevens veilig zijn bij ons en dat we deze ten alle tijden netjes gebruiken.
Op deze pagina leggen wij u uit wat er precies gebeurt met de informatie die we van u te weten
komen.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Signi verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt en ons toestemming geeft deze te gebruiken. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Betalingsgegevens

Hieronder leest u waarom wij deze gegevens verzamelen en wat de doelen ervan zijn.
Signi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-

Het afhandelen van uw betaling.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren.
Om goederen en diensten bij u af te leveren.
Signi analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Signi verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Signi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren deze gegevens 7 jaar (wettelijke
bewaarplicht) vanaf het moment dat de bestelling is afgerond.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen
(binnen of buiten de EU), behalve als dat nodig is voor onze webwinkel of als wij dat wettelijk
verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). In onze
website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze
diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben
een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over
wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor
andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt over uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie hiervoor
de contactgegevens onderaan deze pagina.
U hebt recht op het volgende:
-

Uitleg over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen.
Inzage in de exacte persoonsgegevens die we hebben.
Corrigeren van fouten in deze gegevens.
Verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
Intrekken van toestemming.
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Signi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@signi.nl

Vragen?
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Signi.

Contactgegevens
Signi
Binnenweg 11
7011 BR Gaanderen
info@signi.nl

