PRIVACY STATEMENT

INLEIDING

De bescherming van persoonsgegevens is voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Service en
Adviesbureau voor de Boekhandel B.V. handelend onder de naam Boek & Bedrijf (hierna: B&B). B&B houdt zich aan de wet- en
regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de
Telecommunicatiewet. B&B is de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

GEGEVENSVERWERKING

De verstrekte persoonsgegevens worden door B&B verwerkt om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren en nieuwe
overeenkomsten aan te gaan. Indien B&B bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt worden gegevens
uitsluitend voor dat doel aan die derden beschikbaar gesteld.
Voorts worden de gegevens gebruikt om u te informeren over ontwikkelingen op het gebied van de Boekhandel en nuttige
aanbiedingen die door B&B voor u zijn geselecteerd. Uw e-mailadres zal echter hier alleen voor worden gebruikt indien u
daarvoor toestemming heeft gegeven. Indien u deze informatie niet meer wenst te ontvangen laat u ons dat dan weten via:
info@boekenbedrijf.nl, onder vermelding van “afmelden”.
Tevens kunnen de gegevens worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en het volgen van trends in de boekhandel.

BEVEILIGING

B&B neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de database en de door u verstrekte gegevens tegen
onrechtmatige bewerking en vernietiging te beveiligen.

ANDERE WEBSITES

Op de website komen hyperlinks voor naar andere websites. B&B is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites
omgaan met persoonsgegevens. Lees bij uw bezoek aan een website het privacystatement van die website.

VRAGEN

Indien u vragen heeft over de wijze waarop B&B haar werkzaamheden uitvoert, neem dan contact via: info@boekenbedrijf.nl

WIJZIGING

Het is mogelijk dat dit privacystatement tussentijds wordt aangepast. Neemt u daarom regelmatig kennis van de inhoud van
dit privacystatement.
Bilthoven, 30 april 2014

Boek & Bedrijf
Postadres:
Postbus 32
3720 AA Bilthoven

Bezoekadres:
Prins Hendriklaan 72
3721 AT Bilthoven

		
T. 030 - 274 01 15
F. 030 - 228 45 66
info@boekenbedrijf.nl

