
HET PRIVACY REGLEMENT - WOORDVIS

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Reglement willen we 
heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan 
om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle 
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; 
 - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor  
  de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw  
  persoonsgegevens gewaarborgd is;
 - Geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van  
  de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 
  respecteren.

Als Woordvis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 
doornemen van ons Privacy Reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst 
op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

WOORDVIS
Inschot 8
8321 MB URK 
thuis@woordvis.nl
06-28557944

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:
 - Het afleveren van de bestelde vis op het door u aangegeven ophaalpunt en om telefonisch of per mail  
  contact met u op te nemen omtrent de bezorging van een levering
 - Het versturen van nieuwsbrieven tikkies en uitnodigingen voor bijeenkomsten
 - Het opzetten en onderhouden van een website en CMS

Vis voor thuis kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 - Voornaam en achternaam
 - Adres en of e-mailadres
 - Telefoonnummer t.b.v. een door u gekozen WhatsApp groep
 -  Naam bankrekeninghouder 

Bewaartermijn:
 - Bij het beëindigen van uw lidmaatschap hanteren wij een bewaartermijn van 3 jaar.

Beveiliging:
 - Alle personen namens Woordvis zullen uw persoonsgegevens gegevens vertrouwelijk behandelen
 - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten

Klachten:
Mocht u opmerkingen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg 
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VIS VOOR CHEFS! (EN VOOR THUIS)


