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Op Smaeck respecteert de privacy van haar klanten en de privacy van bezoekers van haar website. Op Smaeck zal er zorg voor dragen dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw gegevens gebeurt op een wijze, die in
overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Op Smaeck houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Op Smaeck, gevestigd aan Sumatralaan 18-9 9715 GD Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

| Persoonsgegevens die worden verwerkt
Op Smaeck verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Adresgegevens
• Straat
• Huisnummer
• Postcode
• Plaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer

| Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming
hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden dan ook ouders aan betrokken te
zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen worden verzameld zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via info@opsmaeck.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
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| Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Op Smaeck verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Het afhandelen van uw betaling
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Uw persoonsgegevens zijn dus
noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent als partij.

| Geautomatiseerde besluitvorming
Op Smaeck neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die [aanzienlijke] gevolgen kunnen hebben voor
betrokkenen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen.

| Bewaren van de persoonsgegevens
Op Smaeck bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna
vernietigen wij deze, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

| Delen van persoonsgegevens met derden
Op Smaeck verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.

| Cookies die wij gebruiken
Op Smaeck gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt Op Smaeck analytische cookies die geen inbreuk maken op
uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U
kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
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| Beveiliging
Op Smaeck heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige
verkrijging. In die zin heeft Op Smaeck de volgende maatregelen getroffen:
• alle personen die namens Op Smaeck van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
• Op Smaeck hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen
• Op Smaeck maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
• Op Smaeck test en evalueert regelmatig deze maatregelen
• de personen die kennis nemen van uw persoonsgegevens zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens

| Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met Op Smaeck heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door
ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen hebt of
wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

| Wijzigingen in deze privacyverklaring
Op Smaeck behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden
gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Privacyverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

| Vragen & contact
Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.
Op Smaeck
Sumatralaan 18-9
9715 GD Groningen
info@opsmaeck.nl
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