DEXTER INTERIEUR B.V.
PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT
DEXTER INTERIEUR B.V

ALGEMEEN

ARTIKEL 4. GRONDSLAGEN VERWERKING

Uw privacy is voor Dexter Interieur B.V. [ hierna: Dexter

PERSOONSGEGEVENS

Interieur] van groot belang. Dexter Interieur behandelt uw

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

persoonsgegevens vertrouwelijk conform de bepalingen uit

zijn:

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

▪

overeengekomen opdrachten;

▪

het inschrijvingsformulier nieuwsbrief;

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

▪

mondelinge of schriftelijke toestemmingen;

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle

▪

afgifte visitekaartjes en/of koppelingen via

privacygevoelige informatie en/of persoonsgegevens die u

sociale media als LinkedIn en Facebook.

aan Dexter Interieur verstrekt, bijvoorbeeld via een
contactformulier of door u gegeven opdrachten. Wij

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven

verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die

voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u

daaraan worden gesteld in de AVG. Dexter Interieur is de

deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de

verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ten

verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1

aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit

sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn.

houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens

Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval

worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij

zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk

zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op

is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij

een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in

bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de

overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring

gerechtvaardigde belangen van Dexter Interieur. Daarnaast

leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke

kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw

doeleinden ze worden gebruikt.

persoonsgegevens te verwerken.

ARTIKEL 2. OVERZICHT PERSOONSGEGEVENS

ARTIKEL 5. VERSTREKKING AAN DERDEN

Hiernavolgend een opsomming van de persoonsgegevens

Dexter Interieur kan uw persoonsgegevens delen met

die wij verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens;

derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde

telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, gegevens

doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor

over activiteiten op onze website, foto’s.

het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten,
noodzakelijk zijn voor de behartiging van een

ARTIKEL 3. DOELEINDEN VERWERKING

gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te

PERSOONSGEGEVENS

voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende

ons rust. Wij blijven verantwoordelijk voor deze

doelen:

verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken

▪

uitvoering van primaire bedrijfsprocessen;

wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met

▪

om goederen en diensten bij u af te leveren

uw nadrukkelijke toestemming.

▪

het voeren van onze boekhouding;

▪

marketingdoeleinden, zoals het verzenden van

ARTIKEL 6. BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

nieuwsbrieven en/of digitale reclame-uitingen;

Dexter Interieur bewaart persoonsgegevens niet langer dan

te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt

ter uitvoering van onze dienstverlening;

dan wel op grond van de wet is vereist.

▪
▪

informeren over wijzigingen van onze diensten
en producten;

▪

artistieke uitingsvormen.

ARTIKEL 7. COOKIES

heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door

Dexter Interieur maakt gebruik van onderstaande cookies.

verbouwingswerkzaamheden en/of vernieuwing van het

Functionele cookies: Dit zijn cookies die noodzakelijk voor

interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van

de technische werking van onze website en uw

de werkzaamheden voor het publiek gesloten is.

gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat onze website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw

ARTIKEL 9. KLACHTEN

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw

website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen

persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct

inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen

contact met ons op te nemen. Graag bespreken wij uw

voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

klacht met u en pogen te komen tot een oplossing. U heeft

Tracking cookies: Wij plaatsen cookies die uw surfgedrag

altijd het recht een privacyklacht in te dienen bij de

bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en

Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende

advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan

autoriteit op het gebied van privacybescherming.

onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze
cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

CONTACT

U kunt zich afmelden voor cookies door uw

Dexter Interieur neemt de bescherming van uw gegevens

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies

serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,

meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te

verwijderen.

gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed

Google Analytics: Op onze website worden cookies

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem

geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van

dan contact op via administratie@dexterinterieur.nl.

de “Analytics”-dienst. Dexter Interieur gebruikt deze
dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van

Dexter Interieur B.V.

de website gebruik wordt gemaakt en de kwaliteit en

Westeinderweg 61C

effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google

1687 PM Wognum

Analytics op de wijze die door de Autoriteit

KvK-nummer 81729596

Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen
onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen

Wognum, Nederland

voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor

01 februari 2021

gebruik van Google Analytics.
Facebookpixel: Op onze website worden cookies geplaatst
van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de
“Analytics”-dienst. Dexter Interieur gebruikt deze dienst
om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de
website gebruik wordt gemaakt en de kwaliteit en
effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Facebookpixel
op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is
voorgeschreven om te kunnen vallen onder de
uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen
voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor
gebruik van Facebookpixel.
ARTIKEL 8. RECHTEN OMTRENT UW
PERSOONSGEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de
persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook

