PRIVACY POLICY

1. Definities
a. B&B: de besloten vennootschap naar het recht van Nederland B&B SEAFOOD, met
maatschappelijke zetel te Ambachtsweg 10, 4691 SC Tholen, Nederland, ingeschreven bij
de Kamer van koophandel onder het nummer 6900 8256, met btw-nummer
NL857689265B01, met e-mailadres: info@seafoodmarkt.com en met telefoonnummer: +32
472 13 19 56 (België) of +31 683 81 09 18 (Nederland)
b. Website: www.seafoodmarkt.com inclusief alle sub-pagina’s
c. Klant: eenieder die gebruik maakt van de Website van B&B of anderszins beroep doet op
onze activiteiten
d. Cookies: kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een computer geplaatst worden
op het moment dat iemand via die computer een website bezoekt
2. Algemeen
a. B&B hecht veel belang aan de privacy en persoonlijke gegevens van haar Klanten. Deze
privacy policy geeft aan welke maatregelen B&B neemt om de privacy van haar Klanten te
beschermen en welke rechten zij in dit verband kunnen laten gelden.
b. Door gebruik te maken van onze Website of anderszins beroep te doen op onze
activiteiten, stemt de Klant in met deze privacy policy en, bij gevolg, met de wijze waarop
de gegevens van de Klant zullen worden verwerkt, zoals hieronder toegelicht.
c. Aangezien deze privacy policy in de toekomst steeds kan worden gewijzigd, is het aan te
raden dat de Klant de privacy policy regelmatig raadpleegt om van eventuele wijzigingen
kennis te kunnen nemen.
3.

Verwerking van persoonlijke gegevens
a. B&B kan de gegevens van haar Klanten, zoals contactgegevens (naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres) en persoonlijke informatie (geslacht en geboortedatum)
vragen om de redenen vermeld in dit artikel. Deze gegevens verzamelt B&B op
verschillende manieren. B&B verwerkt niet alleen de gegevens die de Klant haar specifiek
heeft meegedeeld. Bepaalde gegevens worden ook automatisch verwerkt. Onze web
server herkent bijvoorbeeld, automatisch en telkens wanneer de Klant de Website van
B&B bezoekt, het IP-adres en/of de domeinnaam van de Klant.
b. De persoonsgegevens stellen B&B in staat om haar activiteiten uit te oefenen ten aanzien
van de Klant. Deze activiteiten bestaan, hoofdzakelijk, uit het verhandelen van verse vis en
aanverwante producten. De gegevens maken het mogelijk dat B&B haar Website en haar
activiteiten aldoor kan verbeteren en kan aanpassen aan de noden van de Klant. In dit
verband behoudt B&B zich in het bijzonder het recht voor om de persoonsgegevens te
gebruiken voor marktonderzoek en doeleinden van klanttevredenheid of voor de verdere
ontwikkeling van haar activiteiten, indien nodig, met betrekking van derde partijen.
c. Verder, bieden de persoonsgegevens B&B de mogelijkheid om nieuwsbrieven en andere
marketinginformatie omtrent nieuwe producten, promoties, enz. aan de Klant te sturen,
elektronisch, dan wel per post.
d. Indien de Klant geen verdere publiciteit wenst te ontvangen, kan hij zich hiervoor
uitschrijven via deze link: www.seafoodmarkt.com/contact.php

4. Gronden op basis waarvan de gegevens worden verwerkt
a. De persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt op basis van de volgende gronden:
- toestemming met de gegevensverwerking door gebruik te maken van onze Website of
anderszins beroep te doen op onze activiteiten
- de contractuele relatie die ontstaat tussen B&B en de Klant ingevolge het plaatsen van
een bestelling door de Klant
b. De toestemming is vrij en kan op elke moment worden ingetrokken, doch voor zover de
Klant zich verzet tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens, kan hij geen gebruik
maken van de Website, noch anderszins beroep doen op onze activiteiten.
5. Doorgifte van persoonsgegevens
a. Voor het verschaffen van goederen of diensten aan de Klant, behoudt B&B zich het recht
voor om zijn persoonsgegevens over te maken aan derden.
b. De persoonlijke gegevens worden niet overgemaakt aan organisaties buiten de Europese
Unie.

c.

B&B kan, mits expliciete toestemming van de Klant, de persoonsgegevens doorgeven aan
andere ondernemingen die diensten of producten aanbieden die de Klant zouden kunnen
interesseren. De Klant heeft te allen tijde het recht om zich hiertegen te verzetten.

6. Bewaringstermijn van de gegevens
a. De persoonsgegevens van de Klant zullen verwerkt worden voor zolang als nodig of nuttig
is gezien de activiteiten van B&B, of minstens voor zolang als eventuele toepasselijke
wetgeving zou vereisen.
b. In principe worden de gegevens van de Klant verwerkt gedurende een periode van [zeven]
jaren.
c. Wanneer de persoonlijke gegevens overeenkomstig het voorgaande niet langer worden
verwerkt, kan B&B ze geanonimiseerd verder gebruiken met het oog op interne
rapportages en analyses.
7. Beveiliging en vertrouwelijkheid
a. B&B onderneemt alle redelijke en noodzakelijke stappen en beschikt over de gebruikelijke
veiligheidsprocedures gericht op het voorkomen van elk verlies, misbruik of alteratie van
de persoonlijke gegevens.
8. De verwerkingsverantwoordelijke
a. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens is B&B.
b. De Klant kan contact opnemen met B&B op: info@seafoodmarkt.com of, telefonisch, op
het nummer +32 472 13 19 56 (België) of +31 683 81 09 18 (Nederland).
9. Recht van toegang, correctie, verwijdering, verzet en overdraagbaarheid
a. De Klant heeft, conform de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming, het recht
op toegang, correctie, verwijdering, verzet tegen verwerking en het recht op
overdraagbaarheid met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens.
b. De Klant kan zich op deze rechten beroepen, ofwel per e-mail naar B&B, ofwel via zijn
accountgegevens op de Website.
c. De Klant kan zich uitschrijven voor de nieuwsbrief of andere marketinginformatie van B&B
door op de link te klikken die in elk van die berichten en tevens in artikel 3.d van deze
privacy policy is opgenomen. Indien de Klant met verschillende e-mailadressen is
ingeschreven voor de publiciteit, dient hij zich voor elk van deze e-mailadressen
afzonderlijk uit te schrijven.
10. Cookies
a. Het gebruik van de Website kan tot gevolg hebben dat Cookies worden verzonden naar de
computer van de Klant. Deze Cookies simplificeren en verbeteren de gebruikservaring op
onze Website. De Klant kan de ontvangst van Cookies uitschakelen, maar zulks zou het
gebruik van de Website kunnen bemoeilijken of verhinderen.
b. B&B gebruikt de volgende soorten Cookies:
i. Essentiële Cookies: deze Cookies zijn nodig opdat de Klant de Website kan
navigeren en de functionaliteiten (zoals het bestelmandje en je privacyinstellingen) kan gebruiken.
ii. Functionele Cookies: deze Cookies vergemakkelijken het functioneren van de
Website en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld
inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren te onthouden.
iii. Analytische Cookies: deze Cookies verzamelen gegevens over het gebruik van de
Website, zoals het aantal bezoekers of welke populaire webpagina’s zijn. Op basis
daarvan kan B&B de Website en de gebruikservaring optimaliseren en
personaliseren. B&B doet hiervoor een beroep op Cookies van derden, m.n. :
1. Google Analytics: deze Cookies zorgen voor het verzamelen van
versleutelde en anonieme gegevens over het gebruik van onze Website en
het opstellen van bezoekersstatistieken. Meer informatie over hoe Google
je gegevens gebruikt is te vinden op:
https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.
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d. Third party Cookies die B&B gebruikt
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e. De Klant kan op elk moment via zijn browserinstellingen (meestal onder "Help" of
"Internetopties") alle geïnstalleerde Cookies uitschakelen of verwijderen van zijn computer.
Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van Cookies. De specifieke
informatie is te vinden op de website van de browser die je gebruikt.
11. Gegevensbeschermingsautoriteit
a. Voor bijkomende informatie of voor eventuele klachten met betrekking tot de verwerking
van zijn persoonlijke gegevens kan de Klant zich wenden tot de
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be en via e-mail te bereiken op contact@apdgba.be.

