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Verwerkingsverantwoordelijke
Het Span Moorkoppen B.V.
Gevestigd aan de Nieuwstraat 61 te Leerdam.
Telefoon: (0345) 613998, E-mail: leerdam@hetspanmoorkoppen.nl
Website: www.hetspanmoorkoppen.nl

Over Ons
Het Span Moorkoppen is als slijterij opgericht in 1820. Wij handelen in alcoholische en
non-alcoholische dranken. Daarnaast verhuren wij aanvullende zaken zoals biertaps,
koelmeubelen, partytenten, glaswerk etc.

Persoonsgegevens
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is voor het
uitvoeren van onze werkzaamheden of marketing zoals het informeren van bestaande en
potentiële klanten. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
behandeld en zijn technisch adequaat beveiligd.

Gegevens die wij kunnen opslaan voor het uitvoeren van onze werkzaamheden
-

(Bedrijfs) naam
Contactperso(o)n(en)
E-mailadres voor correspondentie
Telefoonnummer(s)
Afleveradres
Factuuradres
Betalingsgedrag bij eventuele wanbetaling

Opslag bij derden binnen de EU
-
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Het E-mailadres dat u heeft opgegeven voor toezending van onze nieuwsbrief.

Cookies en andere vormen van bezoekersanalyse (tracking)

Nieuwsbrief
Onze nieuwbrief bevat cookies en andere technieken waarmee wij kunnen vaststellen of de
ontvanger die wegklikt, bekijkt of leest en wanneer dat gebeurt. Daarnaast worden er
statistische gegevens bijgehouden door onze leverancier, die voor ons niet te herleiden zijn
tot een specifieke ontvanger, zoals het besturingssysteem en de browserversie van de
computer waarop onze nieuwsbrief wordt ontvangen. Al deze informatie stelt ons in staat
om ons een beeld te vormen van het succes van onze nieuwsbrief en om die te verbeteren.

Bewaartermijnen
-

Uw gegevens bewaren wij zolang dat noodzakelijk is voor het sluiten en
nakomen van onze overeenkomst(en). Na afloop daarvan kunnen wij deze
gegevens nog maximaal 5 jaar voor marketingdoeleinden bewaren en
gebruiken.

-

Onze bedrijfsadministratie bewaren wij zolang als dat wettelijk is
voorgeschreven.

-

Het e-mailadres voor de nieuwsbrief wordt bewaard tot uw wederopzegging of
wanneer het e-mailadres onbereikbaar is.

Opslag en beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw
persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik,
inbreuk of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Ook door ons
ingeschakelde derden hanteren een vergelijkbaar beleid en hebben daarover een
Verwerkersovereenkomst met ons afgesloten.
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Delen van gegevens
Het Span Moorkoppen deelt in principe geen gegevens van u met derden behalve bij:
-

De Nieuwsbrief, uw e-mailadres staat (uitsluitend) opgeslagen bij onze
leverancier Laposta.

-

Het (deels) uitvoeren van uw opdracht door derden.

-

De eventuele verkoop of fusie van Het Span Moorkoppen.

-

Wanbetaling, in welke geval wij uw gegevens mogen delen met een
incassobureau.

Inzage, correctie en recht van verzet
Als klant kunt u een schriftelijk verzoek indienen om de persoonlijke gegevens in te zien
die wij over u hebben verzameld. Binnen de wettelijke termijn moeten wij dan reageren
met een overzicht van die gegevens. Als het door ons aangeleverde overzicht naar uw
mening onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te
(laten) verwijderen. Het adres is:
Het Span Moorkoppen
Directie
Nieuwstraat 61
4141 CB Leerdam
Als wij er onverhoopt onderling niet uitkomen kunt u zich wenden tot de Autoriteit
Persoonsgegevens of op eigen kosten tot een rechtbank.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. De
meest recente versie vindt u op onze website www.hetspanmoorkoppen.nl.
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