Privacyverklaring Dunnebier
Introductie
Wij vinden de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Daarom
verwerken wij uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en volgens de
richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel
General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. Deze wet wordt vanaf 25 mei
2018 gehandhaafd. In deze privacyverklaring kunt u hierover meer lezen.
Wie zijn wij
Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende entiteiten:
•
•

Dunnebier Holding B.V., Nieuw Walden 6, 1394 PB Nederhorst den Berg
Dunnebier Print B.V., Nieuw Walden 6, 1394 PB Nederhorst den Berg

hierna te noemen “Dunnebier” of “wij”.
Ons privacy beleid in het algemeen
• Dunnebier respecteert de privacy van haar (potentiële) klanten en relaties en
van de bezoekers van haar website www.dunnebier.nl.
• Dunnebier stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens
voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
• Dunnebier deelt uw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de
levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen
op basis van een wettelijke verplichting.
• Dunnebier is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te
verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen van haar
klanten. Daarbij houdt Dunnebier rekening met uw privacy en houdt zich aan
de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.
Wat is een persoonsgegeven
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres. Maar ook
gegevens als uw telefoonnummer zijn persoonsgegevens, omdat wij ze kunnen
herleiden naar u als persoon.
Grondslag van de verwerking
De Algemene verordening gegevensbescherming geeft in artikel 6 aan dat er een
grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens moet zijn. Zonder grondslag
mogen er geen persoonsgegevens verwerkt worden. De Algemene verordening
gegevensbescherming kent de volgende grondslagen:
•
•
•
•
•
•

De uitvoering van een overeenkomst
Een wettelijke verplichting
Een gerechtvaardigd belang
Toestemming
Vitaal belang
Vervulling van taak van algemeen belang/openbaar gezag.

Bij een overeenstemming is de vastlegging van persoonsgegevens toegestaan indien
er sprake is van o.a. een offerte aanvraag of een opdracht tot productie en levering
van goederen en diensten.

Onder een wettelijke verplichting valt bijvoorbeeld de bewaarplicht van de
administratie van 7 jaar.
Bij een gerechtvaardigd belang kunnen we denken aan direct marketing, enquêtes
en reclame, maar ook aan cameratoezicht (diefstalpreventie).
De verwerking van persoonsgegevens bij vitaal belang speelt wanneer er een ernstig
gevaar is voor de gezondheid van de klant of van derden.
De vervulling van een taak van algemeen belang (bijvoorbeeld volksgezondheid of
sociale bescherming) of de uitoefening van openbaar gezag (overheidsinstanties of
overheidsorganen) is op ons niet van toepassing.
Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?
Dunnebier verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:
• gebruik maakt of wil gaan maken van onze diensten;
• uw gegevens invult of achterlaat via gangbare kanalen, zoals e-mail, de
website of per telefoon;
• een zakelijke relatie met Dunnebier hebt;
• solliciteert bij Dunnebier.
De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens
dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen
kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat u niet telkens opnieuw uw
gegevens hoeft aan te leveren.

Doel en persoonsgegevens
De Algemene verordening gegevensbescherming geeft in artikel 5.1.b aan dat er een
doel moet zijn om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken.
Er zijn verschillende doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken.
Dit zijn onder andere:
• Communicatie. We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te
kunnen nemen als dat wenselijk of noodzakelijk is in verband met onze
bedrijfsvoering, bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak.
• Uitvoeren opdracht. Als u klant of leverancier bent van Dunnebier Print B.V.
dan verwerken wij uw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en
uitvoering van de verstrekte opdracht.
• Kredietwaardigheidscheck. In bepaalde gevallen toetsen wij de
kredietwaardigheid van onze klanten, leveranciers of andere relaties. Dit laten
wij doen door een extern bureau. Meestal worden alleen bedrijfsgegevens
verwerkt in dit proces, maar het kan zijn dat er ook persoonsgegevens
worden verwerkt.
• Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar
aanleiding van een vacature.
• Wet- en regelgeving. We verwerken uw persoonsgegevens, indien we daartoe
op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.
Welke persoonsgegevens
De volgende categorieën van persoonsgegevens worden van u vastgelegd:
• Contactgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), emailadres;
• Contractgegevens: klantnummer, betalingsgegevens;

•
•
•

Transactiegegevens en interactiegegevens: informatie over aankopen van
producten en diensten, enquêtes en klanttevredenheidsgegevens;
Eventuele andere persoonlijke gegevens: geboortedatum, geslacht en andere
informatie verstrekt bij een sollicitatie;
Gebruik van website en communicatie: informatie over hoe u de website
gebruikt inclusief informatie die is verzameld door middel van cookies en
andere volgtechnieken.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke of fiscale
bewaartermijn. De fiscale bewaartermijn is 7 jaar. Gegevens van sollicitanten
worden maximaal 1 jaar bewaard.
Uw rechten als klant
Wanneer er persoonsgegevens van u verwerkt worden heeft u ook rechten volgens
de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze rechten zijn:
• Recht op informatie:
Op het moment dat wij uw persoonsgegevens verzamelen zijn wij verplicht u
te laten weten wie wij zijn, welke gegevens wij van uw verwerken, met welk
doel wij deze gegevens verwerken, aan wie wij de gegevens verstrekken, hoe
lang we de gegevens bewaren, hoe we de gegevens beveiligen en welke
rechten u heeft. Dit doen wij met deze Privacyverklaring.
• Recht op inzage:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Het gaat hierbij om de
volgende gegevens: de persoonsgegevens die wij van u verwerken, met welk
doel wij deze verwerken, aan wie wij de gegevens hebben verstrekt, van wie
we de gegevens hebben gekregen en hoe lang we de gegevens bewaren. De
inzage krijgt u door een overzicht van ons te ontvangen.
• Verzoek om rectificatie:
Wanneer wij niet correcte of niet volledige gegevens van u hebben, heeft u
het recht deze te laten corrigeren. Wij zullen deze gegevens aanpassen en de
correcties ook doorgeven aan derde partijen die uw gegevens hebben.
• Verzoek om gegevens te wissen:
U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen aan dit
verzoek voldoen:
- wanneer wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het doel
waarvoor ze verzameld zijn;
- u uw toestemming intrekt om de gegevens te gebruiken;
- wij de persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken dan
oorspronkelijk aangegeven;
- wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking.
• Recht van bezwaar:
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
wanneer wij de gegevens verwerken op grond van ‘gerechtvaardigd belang’ of
wanneer u bezwaar maakt tegen direct marketing. In het laatste geval zullen
wij de direct marketing onmiddellijk stopzetten. In alle andere gevallen zullen
wij eerst een belangenafweging maken.
• Recht van beperking:
U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens tijdelijk stop te zetten
wanneer:
- u de juistheid van uw gegevens ter discussie stelt;
- de verwerking onrechtmatig is;
- wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u wilt ze voor
een rechtsvordering;

u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit verzoek nog in
behandeling is.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid:
U heeft het recht om uw gegevens in een digitaal bestand van ons te krijgen
als u daar om vraagt. Dit geldt alleen voor de gegevens die wij van u
verwerken met de grondslag overeenkomst of toestemming.
-

•

Voor alle bovengenoemde rechten geldt dat we moeten kunnen vaststellen dat het
verzoek daadwerkelijk van u komt. Dit kan betekenen dat wij u vragen om naar onze
vestiging te komen om u te legitimeren. Dit doen wij omdat wij natuurlijk niet willen
dat uw gegevens in de handen van een onbevoegd persoon vallen.
U kunt het verzoek tot bovengenoemde rechten indienen via:
Email: info@dunnebier.nl
Telefoon: 0294-256200
Wij zullen u een (schriftelijke) bevestiging geven van uw verzoek. Wij zullen binnen
30 dagen aan uw verzoek voldoen. Wanneer wij meer tijd nodig hebben, zullen wij u
dit binnen 30 dagen laten weten. De termijn waarin wij aan uw verzoek moeten
voldoen, kan met maximaal 2 maanden worden verlengd.
Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u dit met een
schriftelijke motivatie laten weten.
Toestemming intrekken
Wanneer wij uw gegevens verwerken op de grondslag “Toestemming”, dan kunt u
deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt dit kenbaar maken via een email
aan: info@dunnebier.nl.
Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dit betekent
dat alle verwerkingen van persoonsgegevens die wij eerder op basis van
toestemming hebben uitgevoerd rechtmatig blijven.
Wanneer u uw toestemming intrekt, zal de verwerking door ons worden gestaakt
tenzij deze wegens een wettelijke verplichting noodzakelijk is.
Klacht indienen
Als u vragen heeft of een klacht wilt indienen met betrekking tot de verwerking van
uw persoonsgegevens, dan kunt u eerst contact met ons opnemen. U kunt dit doen
via een email aan info@dunnebier.nl
Wanneer uw vraag of klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Wijzigingen privacyverklaring
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen
veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te
brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd
op onze website www.dunnebier.nl. Datum privacyverklaring: 25 mei 2018.

