
 

 

Privacy Policy  

Het Culemborgs Badkamerhuys hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In 
deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens.  
 
Het Culemborgs Badkamerhuys houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat:  

• Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy 
Policy;  

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• Wij vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens;  

• Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging 
van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;  

• Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  

• Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 
wijzen en deze respecteren.  

Als Het Culemborgs Badkamerhuys zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen 
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.  
 
Het Culemborgs Badkamerhuys  
Anthonie van Diemenstraat 34b 
4104 AE Culemborg  
info@badkamerhuys.nl 

T : 0345-51 99 32 

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS  
Het Culemborgs Badkamerhuys verzamelt persoonsgegevens wanneer u deze aan ons heeft 
doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de 
diensten of producten of door u gegeven aan een van onze verkopers in de showroom. Het 
Culemborgs Badkamerhuys gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinden 
waarvoor u de persoonsgegevens aan Het Culemborgs Badkamerhuys heeft verstrekt.  

Wanneer u Het Culemborgs Badkamerhuys om informatie over diensten en producten verzoekt, 
verwerken wij uw persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. De website van Het Culemborgs 
Badkamerhuys verzamelt geen persoonsgegevens. Het Culemborgs Badkamerhuys verzamelt voor 
het maken van een offerte of order u uw naam- en adres gegevens, alsmede contactgegevens als 
telefoonnummers en e-mail adres. 
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DOORGIFTE AAN DERDEN  
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-
overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de 
nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de 
door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en 
toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier 
toestemming voor geeft. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken 
indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij 
gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de ICT omgeving of het plaatsen van uw 
badkamer of gekochte product.  
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  
 
WIJZIGING / VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS  
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw 
persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien 
u van een van deze rechten gebruik wilt maken of vragen heeft over deze privacyverklaring kan u 
contact opnemen met Het Culemborgs Badkamerhuys via info@badkamerhuys.nl of bellen met T : 
0345-51 99 32. 
 
BEWAARTERMIJN  
Om onze dienstverlening optimaal te houden  bewaren wij uw persoonsgegevens voor afhandeling 
van service en garantie op producten, bewaren wij uw gegevens om u beter van dienst te kunnen 
zijn. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn. Wij 
hanteren het wettelijke bewaartermijn.  
 
 
BEVEILIGING 
Het Culemborgs Badkamerhuys  heeft passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen om uw persoonsgegevens van te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben 
we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;  
 

• Alle personen die namens Het Culemborgs Badkamerhuys van uw gegevens kennis 
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.  

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen, alsmede 
up-to-date virusscanners;  

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke 
of technische incidenten;  

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;  

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens.  

.  
 
AANPASSEN PRIVACYVERKLARING  
Het Culemborgs Badkamerhuys behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te 
passen. Raadpleeg de privacyverklaring dan ook regelmatig. 
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