Overzicht AVG
Brigitte Taal Meubelrestauratie hecht veel belang aan uw privacy en de
vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden waarom uw gegevens met de grootste zorg
behandelen. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van
persoonsgegevens die in voege zullen treden op 25 mei 2018 is ons Privacybeleid
bijgewerkt. We nodigen je uit om dit beleid door te nemen zodat u hiervan op de
hoogte bent.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe?
De persoonsgegevens welk worden verzameld is uw naam, adres, telefoonnummer
en mailadres en de gegevens van het object. Deze gegevens worden door u zelf
verstrekt.

Hoe worden uw persoonsgegevens bewaard?
Er wordt een digitale map voor u aangemaakt op uw naam, elk object krijgt daarin
een eigen map.
Uw gegevens worden ook bewaard in een digitale kaartenbak welke niet wordt
gedeeld.
Mail die u verstuurd naar brigitte@brgittetaal.nl gaan via mijndomein.nl.

Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens en
objectgegevens verzameld?
Deze gegevens worden bewaard voor naslagwerk voor u als voor mij.

In welke gevallen en met wie worden persoonsgegevens gedeeld?
De persoonsgegevens worden met niemand gedeeld. Mocht een er een derde partij
nodig zijn betreft de restauratie van uw object dan kan er met toestemming van u
uw gegevens gedeeld worden met deze derde partij.
Uw factuur wordt gedeeld met administratie kantoor ARO. Administratie kantoor
ARO verzorgt mijn boekhouding en boekt uw factuur in. Uw gegevens worden niet
bewaard alleen het gefactureerde bedrag. ARO bewaard deze gegevens 7 jaar zoals
wettelijk verplicht is.

Waar worden uw persoonsgegevens bewaard en hoe worden deze
beveiligd?
De gegevens worden op de harde schijf op de computer bewaard en beveiligd met
een wachtwoord.
De externe harde schijf 1 voor het maken van een back-up en wordt beveiligd met
een wachtwoord

De externe harde schijf 2 het maken van een back-up en wordt beveiligd met een
wachtwoord
Mail die u verstuurd naar brigitte@brgittetaal.nl worden in mijndomein opgeslagen
als een back-up, en beveiligd met een wachtwoord.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw gegevens en het object wordt oneindig bewaard, tenzij u daar bezwaar heeft
dan wordt alleen de factuur 7 jaar bewaard. Dit in het kader van wettelijke
verplichtingen ( BTW, waarborg,…).

Hoe kan ik mijn persoonlijke data beheren of verwijderen?
Dat kan door mij op de hoogte te stellen dat ik u gegevens moet verwijderen uit mijn
bestanden. Dit is telefonisch of per mail mogelijk.

Uw object op de website brigittetaal.nl ?
Uw gegevens zullen nooit op de website gezet worden. Uw object is wel mogelijk
alleen met uw toestemming. Er zal nooit zonder uw toestemming een object of
informatie op de website brigittetaal.nl gezet worden.
De website brigittetaal.nl verzameld geen gegeven en bevat geen cookies. Wel is de
website aangesloten bij google analytics

