Privacy Policy
Datum laatste wijziging: 22 mei 2018

Identiteit
Amphebia V.O.F., hierna aangeduid met ‘wij’, gevestigd aan de Ambachtsweg 11c, 2964LG te Groot-Ammers, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze Privacy Policy.
Onze contactgegevens:
Telefoon:
E-mail:

0184 – 609 355
info@amphebia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken alleen uw persoonsgegevens indien u deze zelf aan ons verstrekt via het contactformulier. Wij gebruiken deze gegevens
uitsluitend om te voldoen aan uw verzoek om contact met u op te nemen.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Bij
websitebezoekers jonger dan 16 jaar dient er toestemming te zijn van ouders en/of voogd indien ons contactformulier wordt ingevuld.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent
dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@amphebia.nl, dan verwijderen wij deze informatie zo spoedig mogelijk.
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Indien u een zakelijke relatie met ons bent aangegaan, blijven uw contactgegevens bij ons bewaard zolang deze relatie voortduurt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan
en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Uw gegevens zullen nooit worden doorverkocht aan
derden.

Doorgifte
Wij zullen uw gegevens binnen en buiten de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens als dat
land een passend beschermingsniveau biedt, zoals het EU/US Privacy Shield.
Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd
zijn.

Post- en bezoekadres:
Ambachtsweg 11c
2964 LG Groot-Ammers

T:
0184 – 609355
E: info@amphebia.nl
W: www.amphebia.nl

Nieuwsbrieven
Indien u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, dient u zich daar expliciet voor te hebben aangemeld. Afmelden voor de nieuwsbrief is te
allen tijde mogelijk door onderaan onze nieuwsbrief op de afmeldlink te klikken.

Cookies
Onze website gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website
en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Onze website maakt geen gebruik van analytische of tracking cookies.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging van persoonsgegevens (SSL)
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt de website gebruik van een beveiligde verbinding via
SSL (https).
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via
info@amphebia.nl.

Links
Op onze website worden mogelijk links geplaatst naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid
van websites van andere partijen. Zo zijn wij evenmin verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door die partijen.

Rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Amphebia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@amphebia.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij aanvullende informatie van u vragen om uw identiteit vast
te stellen. Dit ter bescherming van uw privacy.

Vragen of klachten
Bent u van mening dat uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt door ons, of heeft u een andere klacht of een vraag? Dan kunt u
contact opnemen met ons via info@amphebia.nl.
Heeft u uw klacht bij ons gemeld en is deze niet naar tevredenheid verholpen? Dan kunt u contact opnemen met de privacy-autoriteit.

Wij zijn gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.
De meest actuele versie van onze Privacy Policy treft u op deze website.

Post- en bezoekadres:
Ambachtsweg 11c
2964 LG Groot-Ammers

T:
0184 – 609355
E: info@amphebia.nl
W: www.amphebia.nl

