PRIVACY STATEMENT
Accumonitor.nl is een webwinkel van cj.corbier
Statutair gevestigd te Zwolle, Meidoornplein 30, 8013 TS
Tel: +31 38 850 069 12 Mobiel: 06 579 412 55
Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst aan of met bovenstaande webwinkels geldt onderstaand
privacybeleid:
Doeleinden van Gebruik
Accumonitor.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor:
-

De acceptatie van jouw bestelling.

-

Het tegengaan van overkreditering.

-

Uitvoering van overeenkomsten met jou.

-

Relatiebeheer.

-

Managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of
strafbare gedragingen gericht tegen Draagbaregeluidsinstallatie.nl, haar klanten en medewerkers, alsmede voor
deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude.
Bij deze verwerking van persoonsgegevens heeft Accumonitor.nl groepsvennootschappen en/of samenwerkende
partners ingeschakeld. Dit betreft onze hostingpartner. Hiermee is een verwerkersovereenkomst gesloten.
Informatie over webwinkels van Accumonitor.nl en haar acties kan je per e-mail ontvangen indien jij hiervoor
toestemming hebt gegeven. Indien jij geen informatie (meer) wenst te ontvangen kan je dit kenbaar maken aan
Accumonitor.nl via de contactgegevens per winkel (zie bovenaan)
Accumonitor.nl gebruikt jouw persoonsgegevens in geen enkel geval voor adressenhandel. Daarnaast zullen we
jou nooit ongevraagd benaderen met mail of telefoontjes naar aanleiding van jouw bezoek, zoekgedrag of
eerdere bestellingen. We vinden dat niet kunnen en we doen het dan ook niet.
Wettelijke bewaarplicht:
Onze financiele adminstratie inclusief facturen voor in- en verkoop moeten 7 jaar én toegankelijk worden
bewaard, fysiek en digitaal. Daar kunnen we niets aan veranderen. Op een factuur (PDF) staan NAW gegevens
voor factuur en/of bezorgadres, en de bestelinformatie. Onze boekhouding bevat uitsluitend ordernummers en
gekoppeld bedrag., geen persoonsgegevens.
Bescherming Persoonsgegevens
Accumonitor.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de
informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo
snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Als jij een bestelling plaatst hebben we jouw persoonlijke
gegevens en financiële gegevens nodig om jouw bestelling uit te voeren en jou van de status daarvan op de
hoogte te houden.
Beveiligde server
Accumonitor.nl heeft in samenwerking met haar hostingpartner passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking. Hiertoe is een verwerkersovereenkomst gesloten
Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s
van deze website [en/of Flash-‐applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw
computer wordt opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kan deze cookies uitzetten via je
browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten. Met jouw toestemming plaatsen wij
“tracking cookies” op je computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s jij bezoekt, om zo
een profiel op te bouwen van jouw onlinegedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-‐mailadres
en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op je profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor
jou zijn.
Inzien, en aanpassen van persoonlijke gegevens:

Jij hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze
contactgegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het
gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee
te sturen.Cookies kan je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op jouw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg
hiervoor de handleiding van je browser.
Adreswijziging
Klanten zijn verplicht Accumonitor.nlop de hoogte te brengen van adreswijzigingen. Zolang Accumonitor.nl geen
adreswijziging heeft ontvangen, wordt je geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Accumonitor.nl bekende adres
en blijf je aansprakelijk voor de door jouw bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.
Vragen om persoonsgegeven in te zien, te wijzigen of verwijderen.
Je mag Accumonitor.nl om inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Ook kan jij ons verzoeken jouw
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 wettelijk voorschrift worden verwerkt.
Je kan jouw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de website. Ga hiervoor naar jouw account op
de betreffende website. Adreswijziging ? Pas het aan, of geef het tijdig door
Je kan bij ons eenmalig bestellen als gast of je registreren als klant, waardoor je meer mogelijkheden hebt om
zelf invloed uit te oefenen op gegevens, retouren, bestelinformatie etc. Een gast- of klantaccount kan je om
veiligheidsredenen niet zelf verwijderen aangezien er lopende betalingen/bestellingen in het spel kunnen zijn.

Je kunt ons altijd mailen met de vraag het account te verwijderen en dan doen we dat
zodra jouw bestelling helemaal is afgerond en we de gegevens niet meer nodig
hebben.
Als je wilt reageren op ons privacy beleid of als jij vindt dat onze website of ons handelen hiermee niet in
overeenstemming is, vragen we jou eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken,
vragen, klachten of reacties kan je contact opnemen met accumonitor.nl, Midstrjitte 54, 8551 PK, Woudsend

Contactgegevens:
Accumonitor.nl
Chris Corbier
Meidoornplein 30,
8013 TS Zwolle
Tel: +31 38 850 069 12 Mobiel: 06 579 412 55
Mail: info@accumnitor.nl

