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Allereerst
Warenhuis Wassen verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze zelf,
bewust, aan ons hebt verstrekt. U kunt onze website anoniem bezoeken. De door u
verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandelt door Warenhuis Wassen en deze zullen
onder geen beding worden verkocht aan derden.
Nieuwsbrief
Deze informatie geldt enkel voor personen die zich hebben ingeschreven voor onze
nieuwsbrief. Bij het verwerken van de nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp.
Mailchimp is een Amerikaanse server en is voorbereid op de AVG, door middel van het
privacy shield. Mailchimp verklaard de mailadressen niet voor andere doeleinden te
gebruiken, deze adressen kunnen alleen door ons worden ingezien en aangepast.
Verzamelde informatie
Wij maken geen gebruik van Google analytics en verkrijgen op deze manier ook geen
gegevens over onze klanten respectievelijk bezoekers. Wanneer u contact met ons opneemt
via het contactformulier of u inschrijft voor de nieuwsbrief dan zullen wij de door u
opgegeven naam en e-mailadres opslaan. Ditzelfde geldt ten aanzien van uw adresgegevens
indien u een bestelling plaatst in onze webshop.
Doel
De verzamelde gegevens zullen enkel gebruikt worden om contact op te kunnen nemen,
zoals het beantwoorden van vragen of het verzenden van een postpakketje. U ontvangt
alleen de nieuwsbrief wanneer u zich hier expliciet voor heeft ingeschreven. Wanneer u zich
uitschrijft voor onze nieuwsbrief worden deze gegevens uit onze database verwijderd.
Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt.
Bewaartermijn
Warenhuis Wassen bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en
noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Gegevens
worden uitsluitend 2 jaar bewaard met als doel het kunnen verstrekken van garantie.

Uw rechten
U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw
persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze
onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijke voorschrift
worden verwerkt. Een verzoek tot een van bovenstaande acties kunt u doen door een brief
of e-mail te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer.
Indien u van mening bent dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, of uw
verzoek, zoals hiervoor beschreven, niet naar behoren afhandelen, heeft u de mogelijkheid
om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Social media
Wij maken gebruik van de volgende social media kanalen: Facebook & Twitter. Lees de
privacy verklaringen van deze kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie
doen.
Informatiebeveiliging
Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze klanten te beschermen
tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van
persoonsgegevens. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Strato, waardoor de
veiligheid van persoonsgegevens gewaarborgd is.

