Privacy statement Gifty BV
Privacybeleid
Wij nemen uw privacy serieus.

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt
en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.
Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening aan u.
Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Gifty BV
Website: www.gifty.nl
Inschrijfnummer KvK: 69506981
BTW-nummer: NL857898656B01
E-mailadres
Wij vragen uw e-mailadres om de Gifty cadeaubon digitaal (per e-mail) aan u te kunnen versturen. Indien u aangeeft
de Gifty cadeaubon fysiek te willen ontvangen, vragen wij uw e-mail adres om u per e-mail om de factuur en een
ontvangstbevestiging te kunnen sturen.

Tijdens het bestellen kunt u aangeven dat u opteert voor het ontvangen van aanbiedingen over soortgelijke
producten en diensten. In elke communicatie wordt aan u de mogelijkheid geboden om onder dezelfde
voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
Postadres
Wij vragen en gebruiken het opgegeven postadres alleen voor het verzenden van de Gifty cadeaubon. Het postadres
zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Doel van de verwerking
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of
anderszins) indien:

1.

2.

de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
- de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
- de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden
boven dit belang prevaleren), of;
u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

De geanonimiseerde gegevens kunnen gebruikt worden voor interne data-analyse.
Verstrekken aan derden
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties, tenzij u
hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.
Het is wel mogelijk dat wij voor onze dienstverlening de ondersteuning van een derde partij inschakelen. Met deze
partij zal een verwerkersovereenkomst worden gesloten.
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Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn
verzameld. Dat betekent dat wij al uw persoonsgegevens met uitzondering van uw e-mailadres maximaal 2 jaar
bewaren. Uw e-mail adres zal bewaard blijven tot uiterlijk 2 jaar na het besteden van de Gifty-cadeaubon, tenzij u
ons toestemming heeft gegeven om u op de hoogte te houden van aanbiedingen en nieuws. In dat geval bewaren
wij uw e-mailadres tot het moment u de toestemming intrekt.
Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
• Als wij uw gegevens ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend
worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
• Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een
beveiligde server;
• Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de
wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;
• In geval van een datalek zullen wij u onverwijld op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te
beperken.
Veiligheid opslag van gegevens
• Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
• Wachtwoorden worden altijd versleuteld opgeslagen.
• Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen
bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
• Het verzenden van persoonsgegevens gebeurt vanaf een beveiligde server.
• Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige
verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau
en laten onze site en systemen periodiek toetsen.
• Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, worden binnen redelijke termijn
voorzien van de laatste beveiliginggerelateerde patches van alle belangrijke software.
Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden
verwerkt. U kunt verzoeken om de gegevens te verbeteren, aan te vullen dan wel te verwijderen. Als u toegang
wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen kunt u
contact met ons op nemen. De contactgegevens treft u hieronder aan.
Contact
Als u wenst te reageren op onze privacybeleid, kun u contact opnemen:
- Op het volgende e-mailadres: info@gifty.nl
- Op het volgende telefoonnummer: 085-0161620

Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij op de website publiceren. Het
gewijzigde privacybeleid zal enkel voor nieuwe aankopen gelden.
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