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1. INLEIDING

Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing in de hele Europese Unie (EU).
De eerdere “Wet bescherming persoonsgegevens” (Wbp) geldt dan niet meer.
De nieuwe wet AVG is een veel omvattende wet die vooral uw persoonsgegevens beter beschermt en u meer
rechten geeft op controle van uw gegevens bij bedrijven, (digitale) winkels, clubs of verenigingen. U heeft het
recht om altijd uw gegevens op te vragen, welke gegevens worden gebruikt en om te weten wat er met uw
gegevens wordt gedaan. Verder heeft u het recht om uw gegevens te wijzigen en te laten verwijderen. Ook
heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de “Autoriteit Persoonsgegevens (AP)” als u denkt dat er niet
goed wordt omgegaan met uw gegevens. De AP is verplicht deze klacht in behandeling te nemen.
Als u informatie vraagt of een bestelling doet dan weet u dat er gegevens van u worden opgeslagen, dit is
algemeen toegestaan, hiervoor hoeven wij niet opnieuw uw toestemming te vragen.
Wij zijn verplicht om een Privacy Verklaring uit te geven waarin u duidelijkheid krijgt waarom wij gegevens van
u hebben, hoe wij deze verwerken en hoe wij deze gegevens beschermen.

2. BEUNIS.NL

U leest hier de “Privacy Verklaring” van Beunis.nl. Beunis.nl is een verzamelnaam van 3 bedrijfsonderdelen.
Deze bedrijven richten zich op informatie, advies en verkoop van specifieke producten en activiteiten.

GRAFTERMEERSTRAAT 18
2131 AC HOOFDDORP
TEL: 06 414 99 444

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Beunis.nl verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat
daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven Daarover gaat deze
verklaring.
Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Beunis.nl, neem dan gerust contact op!
Dit kan ook door een mail te sturen naar privacy@beunis.nl.

WEBSITE: HTTPS://BEUNIS.NL
MAIL: INFO@BEUNIS.NL
KVK: 34313810

3. DOEL GEGEVENS

Er wordt een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Beunis.nl. Deze worden hieronder toegelicht.
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3.1 Contact opnemen:
Uw gegevens zullen worden verzameld als u contact opneemt met Beunis.nl via de
website of telefonisch. Er wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om u
van informatie te voorzien of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam
(bedrijfsnaam) e-mailadres, telefoonnummer en onderwerp van de vraag.

3.2 Afleveren van producten en diensten:
Om producten en diensten bij u af te leveren hebben wij ook uw adresgegevens nodig.
De gegevens voor “Alles Spin en Span” worden ook bedrijfsgegevens verzameld.

3.3 Versturen Factuur:
De verzamelde gegevens zijn ook nodig om u de factuur te kunnen sturen voor verkregen
producten en diensten.

3.4 Versturen nieuwsbrieven:
Beunis.nl stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds
commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden
verzameld via het daarvoor bestemde formulier op onze website van Beunis.nl.
Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden u aan te melden.

3.5 Analystics:
De website van Beunis.nl verzameld zelf geen gegevens anders dan via een digitaal
formulier.
Daar waar u doorverbonden wordt naar de website van “Optidee” en “Jemako” dan
worden er gegevens verzamelt om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn
anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens.
Ook de website www.allesspicenspan.nl verzameld geen gegevens anders dan via een
digitaal formulier.
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4. Opslaan gegevens:

De gegevens die u aan ons toevertrouwd, via schriftelijke of digitale formulieren, worden verwerkt door
onze afdeling administratie in een speciaal “Digitale administratie programma” en worden opgeslagen in
Google Drive. (LEES MEER ONDER HET KOPJE GOOGLE DRIVE)
De gegevens t.b.v. bestellingen, aflevering en betaling van Jemako producten worden afgehandeld in
speciaal daarvoor bestemd administratie programma van Jemako (LEES MEER ONDER HET KOPJE JEMAKO)
Alle financiële gegevens worden in speciaal digitale administratie programma verwerkt en gecontroleerd
door “de Vries & Nell” (LEES MEER ONDER KOPJE DE VRIES & NELL)
De gegevens voor de “nieuwsbrieven” komen voor een deel uit de administratie waar u aangegeven hebt
dat u de nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen. Ten tweede is er op de website de mogelijkheid aangeboden
om u te abonneren op de digitale nieuwsbrief. .
Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

4.1 Gegevens via Google Drive:
Uw gegevens worden verwerkt, opgeslagen, beveiligd en bewaard in de cloud bij Google Drive.
Google Drive is AVG proof.
De gegevens zijn alleen bereikbaar via verschillende beveiligingen en de wachtwoorden worden
iedere maand ververst.

4.2 Gegevens via Jemako:
Het Jemako digitale klantenadministratiesysteem is een standalone programma alleen t.b.v.
Beunis.nl. Dit systeem wordt door verschillende manieren beveiligd.
Gegevens die via de Jemako website binnenkomen worden hierin verwerkt en worden niet
gedeeld met derden. Jemako is AVG proof.
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4.3 De Vries & Nell administratie kantoor:
De gegevens die verzameld worden in dit administratiesysteem zijn puur voor financiële
afhandelingen van Beunis.nl.
De Vries & Nell verwerkt geen persoonsgegevens. De Vries & Nell is AVG Proof.

4.4 Your Mailing List Provider (YMLP):
De nieuwsbrieven worden verzonden met YMLP. Op het moment dat u uw aanmeldt voor
de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en naam automatische opgeslagen in de daarvoor
bestemde lijst binnen YMLP

4.5 Websites
De website en back-ups van https://Beunis.nl en https://allesspicenspan.nl worden
gehost door “Antagonist”
Antagonist is AVG proof.
Onze eigen websites zijn beveiligd door middel van https:// de gegevens via een formulier
worden versleuteld verzonden en niet opgeslagen bij Antagonist.
Deze websites gebruiken geen “cookies”

5. Opslag periode:

Uw gegevens worden voor een langere tijd bewaard door Beunis.nl, maar nooit langer dan nodig is
voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij op grond van wettelijke regels uw gegevens langer
moeten bewaren.

5.1 Algemene gegevens
De gegevens van onze klanten worden bewaard zolang men gebruik maakt van onze
diensten bij Beunis.nl en totdat de financiële zaken zijn afgehandeld.
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5.2 Gegevens bij YMLP
Uw e-mailadres en naam worden opgeslagen bij YMLP t.b.v. verzenden van nieuwsbrieven. De opslag van uw gegevens zijn voor
onbepaalde tijd. U kunt via een link onderaan de nieuwsbrief zich te allen tijde weer uitschrijven. In dat geval worden de gegevens na
1 maand verwijderd.

6.

BEVEILIGING:

Er worden van uw persoongegevens geen fysieke kopieen gemaakt. De gegevens worden beheerd in de eerder-genoemde
systemen en software en alleen door eerdergenoemde functionarissen van Beunis.nl.
De genoemde hosting bedrijven hebben allemaal een “Privacy Verklaring” aan ons overhandigd en zijn AVG Proof.
Daarnaast is de toegankelijkheid van de onze gegevenssystemen allemaal beveiligd met wachtwoorden, die regelmatig,
gedwongen of niet, vernieuwd worden.
De website van beunis.nl en allesspicenspan zijn beveilgd met SSL certificaat (https://) door Antagonist. De gegevens die op de
website worden gedeelt d.m.v. aanmeldingsformulier worden versleuteld verzonden.

6.1 Optidee Marketing GmbH
Via de website Beunis.nl kunt u terecht komen op de website van Optidee.
Door het invullen en indienen van een webformulier voor het verkrijgen van informatie of om contact op te nemen geeft de belanghebbende
persoonsgegevens door aan Optidee Marketing GmbH.
Optidee Marketing GmbH gebruikt de door de belanghebbende doorgegeven gegevens (bv. geslacht, naam, adres, e-mailadres,
telefoonnummer) conform de bepalingen van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens. In dit verband verzamelt, verwerkt en
slaat Optidee Marketing GmbH uitsluitend die gegevens op, die de belanghebbende in het formulier heeft verstrekt en stelt Optidee in het
bijzonder geen gedragsprofielen van gebruikers op.
Optidee Marketing GmbH gebruikt de gegevens van de belanghebbende om met de belanghebbende zelf contact op te nemen, telefonisch, per
e-mail, persoonlijk of via de traditionele post met het oog op direct marketing, voor het versturen van verdere informatie, ter behandeling van
aanvragen van de belanghebbende en voor het doen van een offerte.
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7. Recht op informatie:
7.1 Recht op inzage:
U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij de afdeling administratie van Beunis.nl zijn vastgelegd en bewaard
worden. Dit kunt u doen door een mailtje te sturen naar privacy@beunis.nl.
U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

7.2 Recht op rectificatie:
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Beunis.nl.

7.3 Recht op overdracht:
Ingeval van overstappen naar een andere bedrijf dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Beunis.nl al uw gegevens over te dragen
aan de andere bedrijf.

7.4 Recht op wissen van gegevens:
Wilt u niet langer klant zijn van Beunis.nl en wilt u dat wij uw gegevens niet langer gebruiken. Dan heeft u het recht op het laten wissen van
uw gegevens.

7.5 Recht op het indienen van een klacht:
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat wij niet op de
juiste manier met uw gegevens omgaan.

7.6 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar):
Wilt u niet dat Beunis.nl uw gegevens gebruikt. Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw gegevens.

8. PLICHTEN:

Beunis.nl verwerkt personsgegevens op grond van een gerechtvaardig belang, namelijk een commercieel belang. Denk daarbij aan het
aanbieden van activiteiten en andere diensten. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten en producten van Beunis.nl of Alles Spic en Span
Uw gegevens zullen nooit verkocht of gedeelt worden aan derden.
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De gegevens die verplicht zijn aan te leveren, zijn minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten en producten. Bijvoorbeeld
het leveren van nieuwsbrief het afleveren van producten en diensten.
Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kunnen wij de betreffende diensten niet aanbieden.
Wij behouden het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer wij dit gerechtvaardig acht om te voldoen
aan een jurisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van onze organisatie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw
recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

9. Intern gebruik van persoonsgegevens:

Er worden bestellijsten, aanvragen demonstratie, thuispresentatie ect. aangemaakt. Deze lijsten zijn voor interngebruik en worden door alle
medewerkers van Beunis.nl met alle zorg behandeld, bewaard en beveiligd. Zodra deze lijsten zijn verwerkt worden ze vernietigd.

10. Tot slot:

Dit document “Privacy Verklaring Beunis.nl” is met veel zorg samengesteld. Mocht u vragen hebben over dit document en wilt u dat met ons
delen dan kan dat door een mailtje te sturen naar privacy@beunis.nl.
=====================================================================================================
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