Privacy beleid van Fortwijnen te Haarlem
Privacy beleid Fortwijnen (versie 1.0 Maart 2020)

Fortwijnen , gevestigd Terworm 38 2036 CR Haarlem en handelend
onder de naam: fortwijnen.com respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site
en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Fortwijnen heeft dit privacy beleid opgesteld ingevolge de Wet
Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds
2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).
Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken op de websites van
fortwijnen.com én op alle transacties en overeenkomsten met Fortwijnen
.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fortwijnen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf via een aanmeldformulier via onze website of per mail
of persoonlijk aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer
– Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken.

Wij gebruiken deze gegevens voor
– Het afhandelen van opdracht en de betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om diensten bij u af te leveren
– Fortwijnen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij
nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Fortwijnen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke
bewaartermijnen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze websites en/of dienst heeft NIET de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat
er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via 06-11339067 dan verwijderen wij deze
informatie.

Delen met derden

Fortwijnen zal uw gegevens NIMMER aan derden verkopen en verstrekt uw
persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:
• Voor de uitvoering van een overeenkomst met u en er bijvoorbeeld met andere partijen wordt
samengewerkt. Fortwijnen sluit met elke partij waarmee zij zaken doet een separate
overeenkomst om aan de geldende privacyregels te voldoen.
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij uw gegevens beveiligen / SSL verbinding
Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op www.fortwijnen.com; dan worden
deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Fortwijnen

