Privacyverklaring
Parbleu V.O.F. (hier: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van websitebezoekers. Deze verwerking
gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG, of in Europa
bekend als GDPR). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit
Persoonsgegevens. Voor meer informatie over deze wet verwijzen we je naar de website van de
Autoriteit Persoonsgegevens. Je hebt het recht bij hen een klacht in te dienen wanneer je denkt dat
wij niet goed omgaan met de verwerking van jouw persoonsgegevens.
In deze Privacy Verklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens
verwerken.
Identiteit en contactgegevens
Parbleu VOF
KvK 52414531
Schoolstraat 11
1934 CK Egmond a/d Hoef
Email: Info@parbleu.nu
Wij werken met je persoonsgegevens doordat je gebruik maak van onze diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
– Voor- en achternaam en Emailadres: Deze gegevens bewaren wij in ons mailprogramma zolang dat
nodig is tijdens de communicatie.
– NAW-gegevens: de verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de uitvoering
van de belastingwet te kunnen voldoen. Deze gegevens zullen volgens de wet 7 jaar bewaard
worden.
– IP-adres: we slaan je bezoekgedrag en informatie op die de webbrowser meestuurt om te bepalen
op welke wijze onze website gebruikt wordt.
Wij zullen jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk
verplicht zijn.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient
aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte
bent.
Privacyrechten
Wij doen niets onrechtmatig met je gegevens en dat betekent dat wij ze ook niet doorverkopen. Wij
behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens gebeurt in
overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
– Je hebt het recht op dataportabiliteit. Het is mogelijk om je persoonsgegevens over te dragen.
– Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien.
– Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten wijzigen.
– Je hebt het recht om je persoonsgegevens volledig te laten verwijderen.
– Je hebt het recht om jouw toestemming om gegevens te verwerken altijd weer in te trekken. Vanaf
het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.
– Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens.

Je kunt het beste schriftelijk, per brief of e-mail om inzage vragen. De AP heeft hiervoor een
voorbeeldbrief op hun website staan. Let op, je kan alleen een inzageverzoek indienen als je ouder
bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent gesteld. Anders moet jouw wettelijk vertegenwoordiger
(bijvoorbeeld een van de ouders) het verzoek doen. Wij zullen dan ons antwoord ook aan die
persoon sturen.
Beveiliging website
Om onze website te beschermen tegen hackers en andere kwaadwilligen, maken wij gebruik van een
beveiligingsplug-in. Deze plug-in verwerkt hiervoor het IP-adres van onze websitebezoekers.
Doorgifte
Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie
verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw
gegevens. Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan
andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.
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