Toelichting
Wat is de AVG?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese Privacywet. De AVG regelt dat
bedrijven en organisaties persoonsgegevens zorgvuldig verwerken. Zo moet er bijvoorbeeld een goede reden
zijn om persoonsgegevens te verwerken. En er mogen niet meer persoonsgegevens worden verzameld en
gebruikt dan echt nodig is. Die regels zijn hetzelfde voor heel Europa.

Waarom is de AVG ingevoerd?
De AVG is ingevoerd om onze privacy beter te beschermen. De AVG dwingt ondernemers zorgvuldig om te
gaan met persoonsgegevens van klanten, personeel of andere personen. Ondernemers moeten kunnen
aantonen dat ze zich aan deze wet houden.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestandje met informatie over het bezoek aan deze site dat op de computer van de
bezoeker wordt geplaatst. Veel sites maken gebruik van cookies. Gebruikers kunnen de cookies na gebruik van
de site verwijderen uit hun browser of instellen dat na iedere sessie cookies worden verwijderd.

Verklaring Passioniek
Privacyverklaring
Passioniek is verantwoordelijk voor deze site en de verwerking van alle gegevens op deze site inclusief de
webshop. Op de site worden geen persoonlijke gegevens verwerkt met uitzondering van de webshop.
Persoonlijke gegevens via de website worden niet met derden gedeeld.

Gebruik van cookies
Op deze site worden geen cookies gebruikt.

Bewaartermijn en verwerking gegevens
De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de toestemming daarvoor wordt ingetrokken.

Rechten van betrokkenen
Iedereen die zijn gegevens bij Passioniek heeft achtergelaten kan verzoeken:
•
•
•
•

inzage te geven in verzamelde eigen persoonsgegevens;
correcties aan te brengen in de eigen gegevens;
de verwerking te staken en/of de gegevens te verwijderen;
de persoonsgegevens over te dragen ('data export').

Het staat iedere betrokkene vrij een klacht in te dienen bij een toezichthouder over de manier waarop
Passioniek gegevens verwerkt en/of betrokkenen informeert. Een toezichthouder is bijvoorbeeld de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via info@passioniek.nl

