PRIVACY POLICY Nove Keukens
Nove Keukens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Nove Keukens houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met
zich mee dat wij in ieder geval:
1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy
policy;
2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
3. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
4. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
5. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.
Als Nove Keukens zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken verleent u toestemming voor de verwerking
en doorgifte van persoonsgegevens volgens de doeleinden zoals omschreven in onze privacy
policy.
Het privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden geregistreerd via
onze website, een telefonische afspraak, een afspraak in onze showroom of een adviesgesprek
bij u thuis of op een andere locatie. Daarnaast worden persoonsgegevens geregistreerd bij het
invullen van formulieren, het invullen van een beoordeling, de aanmelding voor een
nieuwsbrief en het invullen van contactfomulieren.

Tevens kunnen gegevens worden geregistreerd bij het bezoeken van onze website d.m.v.
cookies. Een cookie is een tekstbestand welke bij het bezoek aan www.novekeukens.nl wordt
opgeslagen in de browser van je computer, tablet of mobiele telefoon. Cookies zorgen ervoor
dat de website goed werkt en dat jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast
plaatsen we cookies zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden
(onder andere via Facebook en Pinterest middels de Facebook en Pinterest pixel / tag) en
voorziet het ons van bezoekersgegevens middels Google Analytics. Hiermee kunnen we de
ervaring van bezoekers op onze website verbeteren.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit
document.
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Nove Keukens verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Administratieve doeleinden;
Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
Beantwoording van uw vragen;
Het versturen van nieuwsbrieven;
Het inplannen van een (online) adviesgesprek;
Het informeren over toekomstige activiteiten en aanbiedingen;
Marketing doeleinden
Service en garantie doeleinden;
Het meten van de klanttevredenheid;
Het uitvoering geven aan een opdracht / overeenkomst.

De grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens is uw toestemming daarvoor. In
geval van een opdracht is het gebruik van uw gegevens noodzakelijk voor de juiste uitvoering
van de opdracht. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Nove Keukens de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
●
●
●
●
●
●
●

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Adresgegevens
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;
Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Nove Keukens opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
● Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële
administratie of zo lang dat nodig is ten behoeve van garantie- en servicedoeleinden.
Nove Keukens zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is
voor de uitvoering van de opdracht / indien hier een wettelijke verplichting aan ten grondslag
ligt.
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF ABONNEES
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Nove Keukens verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
● Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen / mailupdates
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
●
●
●
●
●

Het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief;
Het inschrijvingsformulier voor het downloaden van een gratis e-book;
Het inschrijvingsformulier voor het downloaden van een gratis checklist;
Het inschrijvingsformulier voor het downloaden van een gratis magazine;
Het inschrijvingsformulier voor het aanmelden voor een webinar;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Nove Keukens de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
●
●
●
●
●
●

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Woonplaats;
Telefoonnummer;
E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Nove Keukens opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
● Gedurende de periode dat men aangemeld is.
Mails zijn standaard voorzien van een ‘uitschrijf” knop onderaan de mail. Hiermee kunt u
zich middels één klik afmelden.

VERWERKING VAN PROSPECT PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens van prospect of geïnteresseerde worden door Nove Keukens verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
● Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, mailupdates en/of gerichte
contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
● Het verstrekken van uw persoonsgegevens n.a.v. het invullen van een formulier op de
website, een telefonische afspraak, een afspraak in onze showroom of een
adviesgesprek bij u thuis of op een andere locatie.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Nove Keukens de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
●
●
●
●
●
●

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
Adresgegevens;
E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Nove Keukens opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
● Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect of geïnteresseerde.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij
gebruik van een derde partij voor:
● Het verzorgen van de (financiële) administratie;
● Het bestellen van goederen volgens de met u overeengekomen opdracht bij onze
leveranciers.
● De aflevering van goederen op uw adres;
● Het inplannen van monteurs, stukadoors en andere onderaannemers t.b.v. het
uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
● Het uitvoeren van servicewerkzaamheden door een servicepartner van Nove Keukens.
● Het voor u aanvragen van verlengde garantie bij één van onze leveranciers.
● Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Bewaar termijn
Nove Keukens bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
● Alle personen die namens Nove Keukens van uw gegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
● We hanteren een wachtwoordbeleid op al onze systemen. Uw gegevens staan alleen
opgeslagen in met wachtwoord beschermde omgevingen. Er wordt volledig uitgelogd
op alle systemen en computers worden volledig afgesloten op het moment dat de
werkplek/computer wordt verlaten of zijn beschermd met een vergrendelingsscherm.
● Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten;
● We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft
u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat
wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden
wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op.
Contactgegevens
Nove Keukens
Zagerij 23
9713 DG Groningen
info@novekeukens.nl
06-19754769

