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Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van 
toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. 

De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) in Nederland. Het doel van de
Verordening is om twee belangen te waarborgen: 
de bescherming van Natuurlijke personen in verband met de
verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van 
persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’). 
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General
Data Protection Regulation (GDPR). 

Op de volgende pagina’s geven we aan hoe de nieuwe wet-
geving ingrijpt op het privacybeleid van Clair Excentrieck.
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Clair Excentrieck, gevestigd aan 
de Markt 19 te Haaksbergen, is 
verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weer-
gegeven in deze privacyverklaring. 

Clair Excentrieck geeft veel om uw
privacy. Wij verwerken daarom 
uitsluitend gegevens die wij nodig
hebben voor (het verbeteren van)
onze dienstverlening en gaan zorg-
vuldig om met de informatie die wij
over u en uw gebruik van onze
diensten hebben verzameld. 
Wij stellen uw gegevens nooit voor
commerciële doelstellingen aan 
derden ter beschikking. 

Dit privacy-beleid is van toepassing
op het gebruik van de website en
de daarop ontsloten dienstverlening
van Clair Excentrieck. 

De ingangsdatum voor de geldig-
heid van deze voorwaarden is 1 mei
2018. Met het publiceren van elke
nieuwe versie vervalt de geldigheid
van alle voorgaande versies. 

Dit privacy-beleid beschrijft welke
gegevens over u door ons worden
verzameld, waar deze gegevens
voor worden gebruikt en met wie en
onder welke voorwaarden deze 
gegevens eventueel met derden
kunnen worden gedeeld. 

Ook leggen wij uit op welke wijze
wij uw gegevens opslaan en hoe wij
uw gegevens tegen misbruik 
beschermen en welke rechten u
heeft met betrekking tot de door u
aan ons verstrekte persoons-
gegevens. 
Als u vragen heeft over ons privacy-
beleid kunt u contact opnemen met
Hannah Hilgen. Zij is de Functiona-
ris Gegevensbescherming van Clair
Excentrieck en bereikbaar via
info@clairexcentrieck.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:
Hieronder kunt u lezen op welke
wijze wij uw gegevens verwerken,
waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebrui-
ken en voor wie de gegevens in-
zichtelijk zijn. 

Clair Excentrieck verwerkt uw 
persoonsgegevens doordat u 
gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze gegevens zelf
aan ons verstrekt. Hieronder vind u
een overzicht van de Persoonsge-
gevens die wij verwerken:
•   Voor- en achternaam;
•   Adresgegevens;
•   Telefoonnummer;
•   E-mailadres;
•   Inloggegevens (deze beheren we 
    altijd in overleg).

Onze website en/of dienst heef 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 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij
online-activiteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gege-
vens over kinderen verzameld wor-
den zonder ouderlijke toestemming. 
Als u ervan overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoon-
lijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via 
info@clairexcentrieck.nl. 
Dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE
GRONDSLAG VERWERKEN WIJ UW
PERSOONSGEGEVENS: 
Clair Excentrieck verwerkt uw 
persoonsgegevens voor de 
volgende doelen:
•   Het afhandelen van uw bestelling
    en/of betaling;
•   Verzenden van onze nieuwsbrief 
    en/of reclamefolder;
•   Om u te kunnen bellen of 
    e-mailen indien dit nodig is om 
    onze dienstverlening uit te 
    kunnen voeren;
•   Om wijzigingen van diensten en 
    producten door te geven;
•   Om goederen en diensten bij u af
    te leveren.

Clair Excentrieck verwerkt ook per-
soonsgegevens als wij hier wettelijk
toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze 
belastingaangifte.

BEWAARTERMIJN VAN UW GEGEVENS: 
Clair Excentrieck bewaart uw 
persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. 
Wij hanteren de volgende bewaar-
termijnen voor de volgende (catego-
rieën) van persoonsgegevens:

•   Personalia: Deze bewaren we 
    zolang u onze klant bent, jaarlijks 
    worden deze gegevens gecon-
    troleerd en zo nodig verwijderd;
•   Adresgegevens: Ook deze 
    gegevens bewaren we zolang u 
    onze klant bent en/of deze vallen 
    onder de wettelijke bewaar-
    termijn, jaarlijks worden deze 
    gegevens gecontroleerd en zo 
    nodig verwijderd;
•   Inloggegevens: Deze bewaren 
    we zolang u klant bij ons bent, 
    jaarlijks worden deze gegevens 
    gecontroleerd en zo nodig 
    verwijderd.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET
DERDEN: 
Clair Excentrieck verkoopt uw 
gegevens niet aan derden en zal
deze uitsluitend verstrekken indien
dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke 
verplichting.

VERWERKINGSOVEREENKOMST: 
Met bedrijven die uw gegevens 
verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een verwerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. Clair Excentrieck
blijf verantwoordelijk voor deze ver-
werkingen.
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COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
DIE WIJ GEBRUIKEN.
Clair Excentrieck gebruikt alleen
technische en functionele cookies
en analytische cookies die geen 
inbreuk maken op uw privacy. 
Een cookie is een klein tekst-
bestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen
op uw computer, tablet of smart-
phone. 
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 voor-
keursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze web-
site 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 de browser
verwijderen.

WEBHOSTING.
Wij nemen webhosting- en e-mail-
diensten af van One.com. One.com
verwerkt persoonsgegevens 
namens ons en gebruikt uw 
gegevens niet voor eigen doel-
einden.
Wel kan deze partij metagegevens
verzamelen over het gebruik van de
diensten. Dit zijn geen persoons-
gegevens. One.com heeft passende
technische en organisatorische
maatregelen genomen om verlies
en ongeoorloofd gebruik van uw
gegevens te voorkomen. One.com
is op grond van de overeenkomst
tot geheimhouding verplicht.

E-MAIL EN MAILINGLIJSTEN.
Onze website maakt gebruik van
MailChimp, een derde partij die het
e-mailverkeer afkomstig van onze
website en het verzenden van even-
tuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle
bevestigingsmails die u ontvangt
van onze website en webformulie-
ren worden verzonden via de 
servers van MailChimp. 
MailChimp zal uw naam en e-mail-
adres nooit voor eigen doeleinden
gebruiken. Onderaan elke e-mail die
geautomatiseerd via onze website
is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’
link. Door hierop te klikken, zult u
geen e-mail meer van onze website
ontvangen, maar dit kan wel de
functionaliteit van onze website 
ernstig verminderen! Uw persoons-
gegevens worden door MailChimp
beveiligd opgeslagen. 
MailChimp maakt gebruik van 
cookies en andere internettechnolo-
gieën die inzichtelijk maken of e-
mails worden geopend en gelezen.
MailChimp behoudt zich het recht
voor om uw gegevens te gebruiken
voor het verder verbeteren van de
dienstverlening en in het kader
daarvan informatie met derden te
delen.

VERZENDEN EN LOGISTIEK (POSTNL).
Als u een bestelling bij ons plaatst is
het onze taak om uw pakket bij u te
laten bezorgen. Wij maken gebruik
van de diensten van PostNL voor
het uitvoeren van de leveringen. 
Het is daarvoor noodzakelijk dat wij
uw naam, adres en woonplaats-
gegevens met PostNL delen.

PostNL gebruikt deze gegevens 
alleen ten behoeve van het 
uitvoeren van de overeenkomst. In
het geval dat PostNL onderaan-
nemers inschakelt, stelt PostNL uw
gegevens ook aan deze partijen ter
beschikking.

FACTURATIE EN BOEKHOUDING. 
Voor het bijhouden van onze 
administratie en boekhouding
maken wij gebruik van de diensten
van Twinfield International en RTR
Administratie en Belastingadviseurs. 

Wij delen uw naam, adres en woon-

plaatsgegevens en details met 
betrekking tot uw bestelling. Deze
gegevens worden gebruikt voor het
administreren van verkoopfacturen.
Uw persoonsgegevens worden be-
schermd verzonden en opgeslagen. 

Twinfield International en RTR 
Administratie en Belastingadviseurs
zijn tot geheimhouding verplicht en
zullen uw gegevens vertrouwelijk
behandelen. Twinfield International
en RTR Administratie en Belasting-
adviseurs gebruiken uw persoons-
gegevens niet voor andere doel-
einden dan hierboven beschreven

UW RECHTEN.
Op grond van de geldende Neder-
landse en Europese wetgeving
heeft u als betrokkene bepaalde
rechten met betrekking tot de 
persoonsgegevens die door of 
namens ons worden verwerkt. 
Wij leggen u uit welke rechten dit
zijn en hoe u zich op deze rechten
kunt beroepen.

OPSTUREN VAN GEGEVENS.
In beginsel sturen wij om misbruik
te voorkomen afschriften en 
kopieën van uw gegevens enkel
naar uw bij ons reeds bekend e-
mailadres. In het geval dat u de 
gegevens op een ander e-mailadres
of bijvoorbeeld per post wenst te
ontvangen, zullen wij u vragen zich
te legitimeren. 
Wij houden een administratie bij van
afgehandelde verzoeken, in het
geval van een vergeetverzoek 
administreren wij geanonimiseerde
gegevens. Alle afschriften en 
kopieën van gegevens ontvangt u in
de machine leesbare gegevens-
indeling die wij binnen onze 
systemen hanteren. 
U heeft te allen tijde het recht om
een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens als u
vermoedt dat wij uw persoons-
gegevens op een verkeerde manier
gebruiken.



INZAGERECHT.
U heeft altijd het recht om de 
gegevens die wij (laten) verwerken
en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn,
in te zien. U kunt een verzoek met
die strekking doen aan onze 
contactpersoon voor privacy-zaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen
een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij
u op het bij ons bekende e-mail-
adres een kopie van alle gegevens
met een overzicht van de verwer-
kers die deze gegevens onder zich
hebben, onder vermelding van de
categorie waaronder wij deze 
gegevens hebben opgeslagen.

RECTIFICATIERECHT.
U heeft altijd het recht om de 
gegevens die wij (laten) verwerken
en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn,
te laten aanpassen. U kunt een 
verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacy-
zaken. U ontvangt dan binnen 30
dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een bevestiging dat de
gegevens zijn aangepast.

RECHT OP BEPERKING VAN VERWERKING. 
U heeft altijd het recht om de 
gegevens die wij (laten) verwerken
die betrekking hebben op uw 
persoon of daartoe herleidbaar zijn,
te beperken. U kunt een verzoek
met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacy-zaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen
een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij
u op het bij ons bekende e-mail-
adres een bevestiging dat de 
gegevens tot u de beperking opheft
niet langer worden verwerkt.  

RECHT OP OVERDRAGBAARHEID. 
U heeft altijd het recht om de gege-
vens die wij (laten) verwerken en die
betrekking hebben op uw persoon
of daartoe herleidbaar zijn, door een
andere partij te laten uitvoeren. U
kunt een verzoek met die strekking
doen aan onze contactpersoon
voor privacy-zaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen
een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij
u op het bij ons bekende e-mail-
adres afschriften of kopieën van alle
gegevens over u die wij hebben 
verwerkt of in opdracht van ons
door andere verwerkers of derden
zijn verwerkt. 

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen
wij in een dergelijk geval de dienst-
verlening niet langer voortzetten,
omdat de veilige koppeling van 
databestanden dan niet langer kan
worden gegarandeerd.

RECHT VAN BEZWAAR EN OVERIGE
RECHTEN. 
U heeft in voorkomende gevallen
het recht bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoons-
gegevens door of in opdracht van
Clair Excentrieck.

Als u bezwaar maakt zullen wij 
direct de gegevensverwerking 
staken in afwachting van de afhan-
deling van uw bezwaar. Is uw 
bezwaar gegrond dat zullen wij 
afschriften en/of kopieën van gege-
vens die wij (laten) verwerken aan u
ter beschikking stellen en daarna de
verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet
aan geautomatiseerde individuele
besluitvorming of profiling te 
worden onderworpen. 
Wij verwerken uw gegevens niet op
zodanige wijze dat dit recht van 
toepassing is. 
Bent u van mening dat dit wel zo is,
neem dan contact op met onze
contactpersoon voor privacy-zaken.

HOE WIJ UW PERSOONGEGEVENS
BEVEILIGEN.
Clair Excentrieck neemt bescher-
ming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toe-
gang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u het idee heeft dat uw
gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er zijn aanwijzingen van 
misbruik, neem dan contact met
ons op via info@clairexcentrieck.nl

Clair Excentrieck heeft de volgende
maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen:

•   Het gebruik van een professione-
    le wachtwoord-manager;
•   Encryptie van gevoelige data 
    zoals inloggegevens, zowel in 
    transport als in rust;
•   Helder en beveiligd back-up 
    beleid;
•   Wij versturen de gegevens die u 
    invult op ons contactformulier via
    een beveiligde internet-
    verbinding;
•   SSL voor alle mail verkeer, zowel 
    inkomend als uitgaand;
•   SPF gebruiken wij om te voor-
    komen dat u uit onze naam e-
    mails ontvangt die virussen 
    bevatten, spam zijn of bedoeld 
    zijn om persoonlijke (inlog)gege-
    vens te bemachtigen.

AANPASSEN PRIVACY-VERKLARING.
Wij behouden ons het recht voor
deze privacyverklaring aan te 
passen. Wijzigingen zullen op deze
website worden gepubliceerd. Clair
Excentrieck behoudt zich het recht
voor geplaatste opmerkingen of
commentaren van bezoekers 
zonder opgaaf van reden te 
verwijderen.  

Haaksbergen, 25 mei 2018
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