Privacy verklaring Woonboulevard Volendam
Woonboulevard Volendam is een samenwerkingsverband van een aantal woonwinkels uit
Volendam: Carré Wonen – Slapen, Tase Wonen & Slapen en Veerman Wooncentrum.
Via de website https://www.woonboulevardvolendam.nl van de Woonboulevard Volendam
worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens
genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
•
•
•
•

•

duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat
doen wij via deze privacyverklaring;
proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te
verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te
beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens
verwerken;
jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en
gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Als Woonboulevard Volendam zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere
zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de
contactgegevens onder aan dit document.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.
Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers
Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Bij het surfen op onze website op verschillende apparaten zoals een
computer, smartphone, of een tablet, worden er persoonsgegevens verzameld. Verder is het
mogelijk dat wij gegevens van jou verzamelen middels prijsvragen, en andere acties waar je
aan deelgenomen hebt, of wanneer je hebt deelgenomen aan een markt- of
klantonderzoek.
Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals
Facebook en Instagram), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te

stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen jouw accountnaam zodat wij op jouw bericht
kunnen reageren.
Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van jou
verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die je zelf invult door bijvoorbeeld deel te
nemen aan prijsvragen):
•
•
•
•
•

•

Voor- en achternaam
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer
Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw
smartphone/laptop/tablet of ander device), zoals IP-adres, MAC-adres en de
gebruikte software
Je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van
jouw bezoek op onze website

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
•
•
•

•
•

om jou de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van alle functionaliteiten en
diensten op de website;
om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische
nieuwsbrieven en/of post;
om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere
acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en onze
dienstverlening te kunnen verbeteren;
om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media;
om (op individueel niveau) onze website, en onze dienstverlening online te
verbeteren. Dit doen wij op basis van: jouw voorkeuren, uitgevoerde markt- en
klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
•

De overeengekomen opdracht

Bewaartermijn
•

Jouw gegevens worden bewaard gedurende de periode van de geldigheidsduur van
prijsvraag of totdat alle vragen zijn beantwoordt.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een
betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik
van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te
zijn dat ze goed met jouw gegevens omgaan.

Beveiliging van jouw gegevens
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig
gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen. Wanneer wij jouw
gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de
coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Onder andere de volgende maatregelen zijn genomen:
•
•
•
•
•
•
•

Versleuteling via de SSL-certificaat
Alle personen die namens Woonboulevard Volendam van jouw gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of
wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.
Cookies
Op onze website maken wij gebruiken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat
verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op je computer.
Cookies op zich kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar slechts de computer
of het mobiele apparaat dat je gebruikt door een willekeurig gegenereerde
identificatiemarkering. Zie onze https://woonboulevardvolendam.nl/cookieverklaring voor
meer informatie over ons gebruik van cookies.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze
website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring
geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Wanneer je jouw persoonsgegevens in wilt zien, deze wilt laten verwijderen of wilt
overdragen, dan kan je contact opnemen met één van de woonwinkels die onderdeel zijn van
Woonboulevard Volendam:
Carré Wonen – Slapen
Julianaweg 137a
1131 DH Volendam
0299-364606
info@carrewonen.nl

Tase Wonen & Slapen
Julianaweg 208
1131 DL Volendam
0299-363773
info@tasewonen.nl

Veerman Wooncentrum
Julianaweg 151
1131 DH Volendam
0299-366788
info@veerman-woonventrum.nl

We zullen het verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren,
door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie
jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Wanneer het gaat om inzage in
persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie
mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van jouw browser.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je
op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Als je vragen hebt over jouw privacy en/of deze privacyverklaring, dan kun je deze stellen
door te mailen naar een van de deelnemende woonwinkels:

Carré Wonen – Slapen
Julianaweg 137a
1131 DH Volendam
0299-364606
info@carrewonen.nl

Tase Wonen & Slapen
Julianaweg 208
1131 DL Volendam
0299-363773
info@tasewonen.nl

Veerman Wooncentrum
Julianaweg 151
1131 DH Volendam
0299-366788
info@veerman-woonventrum.nl

