Privacyverklaring Wedding Company
Privacy
Deze verklaring ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens. Deze verklaring geeft weer hoe Wedding Company
persoonsgegevens verkrijgt, welke en hoe wij persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden, op welke grondslag
wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, met wie wij uw persoonsgegevens
delen, hoe wij uw persoonsgegevens beschermen en welke rechten u op grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming kunt uitoefenen. Verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de
geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van de site, geïnteresseerden in het magazine, abonnees op de
nieuwsbrief dan wel anderen die op enigerlei wijze om producten of diensten van Wedding Company verzoeken en/of
daartoe hun persoonsgegevens opgeven.
Op de toegang tot en het gebruik van de website https://www.wedding-company.com/ (de "Site") is de hieronder vermelde
privacyverklaring van toepassing. Door alvorens toegang te krijgen tot de Site de privacyverklaring te hebben gelezen en
aangevinkt, heeft u de privacyverklaring zonder enige beperking of enig voorbehoud geaccepteerd, voor zover dit door de
toepasselijke wetgeving is toegestaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.
Grondslagen gegevensverwerking
De grondslag waarop de verwerking van uw persoonsgegevens berust is uw toestemming als bedoeld in artikel 6 van de
AVG; wanneer u de website bezoekt, een contactformulier invult of u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, geeft u ons
toestemming de door u opgegeven bedrijfs- en persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres te
verwerken, doordat u alvorens bovengenoemde handelingen te kunnen uitvoeren deze privacyverklaring heeft
geaccepteerd.
Indien wij voornemens zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor een ander doel dan waarvoor uw persoonsgegevens
zijn verzameld, verstrekken wij u vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere
informatie.
Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij
opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf
vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze verklaring.
Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Wij verzamelen deze gegevens zodat wij u de
verzochte dienst of product kunnen leveren en/of wij een reactie kunnen geven op uw vragen.
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en
aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere
nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden
verstrekt, adverteerders uitgezonderd.
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.
Intrekking toestemming
Wanneer uw gegevens worden verwerkt doordat u toestemming voor deze verwerking heeft gegeven, kunt u deze
toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de
toestemming vóór de intrekking daarvan.
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan wettelijk vereist en toegestaan worden bewaard. Uw
persoonsgegevens zullen eerder worden verwijderd indien uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden
verwerkt en/of bewaard en deze toestemming wordt ingetrokken.
Derden
Uw gegevens zullen slechts beschikbaar worden gesteld aan derden in de Benelux. Wij stellen uw persoonsgegevens in dat
geval aan onze adverteerders ter beschikking. De adverteerder geldt in de zin van de AVG als eindverantwoordelijk . Wij
stellen uw persoonsgegevens slechts aan anderen ter beschikking indien u aan ons verzoekt u in contact te brengen met
hen.
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Indien persoonsgegevens worden gerectificeerd, gewist of er een beperking van verwerking plaatsvindt, stellen wij deze
derde in bezit van deze gegevens hiervan op de hoogte, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning van ons
vergt.
Websites van derden
Deze verklaring is uitdrukkelijk niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn
verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens
omgaat. Wij aanvaarden uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en de door deze derden
gehanteerd privacybeleid. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites
gebruik te maken.
Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze
verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. In geval van ingrijpende wijzigingen van
deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen, tenzij dit redelijkerwijs niet van ons kan worden verwacht.
Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, heeft u het recht een klacht te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.
De veiligheid van uw persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen
tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat
op beveiligde servers.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
U hebt te allen tijde het recht om ons te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens, om rectificatie hiervan
te vragen, om verwijdering van uw gegevens, beperking van de verwerking van uw gegevens, het recht tegen de verwerking
bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij behouden ons het recht voor een dergelijk verzoek af
te wijzen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend omdat er een wettelijke verplichting op ons rust om de gegevens te verwerken.
Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar binnen één maand, op uw verzoek reageren.
Wanneer wij u inzage geven in de verwerking van uw persoonsgegevens, verstrekken wij u een kopie van de
persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, rekenen wij op basis van de
administratieve kosten een redelijke vergoeding aan. Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, en niet om een andere
regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt
u te allen tijde richten aan:
Wedding Company
Geranium 89
5382 JM Vinkel
kvK nr.: 71913033
www.wedding-company.com
info@wedding-company.com
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