VEILIGHEID EN PRIVACY SCHOTB.
Onze service is ons product. Jij bent dat niet. Daarom verkopen we je persoonsgegevens
niet. Nooit. Aan niemand.

We doen er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden. Wanneer je onze diensten
afneemt, wil je natuurlijk geen pottenkijkers die er met jouw persoonsgegevens vandoor gaan.
Gelijk heb je.
We vragen wel gegevens van je, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen. Welke gegevens we
vragen en waarvoor we ze gebruiken lees je hieronder. Ook zie je wat je rechten zijn, wie toegang
heeft tot je data en hoe lang we je gegevens bewaren.
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 29 oktober 2019.
Wat zijn de juridische gronden voor het gebruik van jouw gegevens?
Volgens de privacywetgeving moeten we zeggen welke ‘juridische gronden’ we hebben om je
gegevens te gebruiken. We hebben gegevens van je nodig vanwege de contractuele afspraken
tussen jou en SchotB. Dit is het geval bij:
-

het huren van SchotB.

-

het afnemen van catering bij SchotB.

-

contact met onze klantenservice

-

het sturen van de factuur

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al
onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan
jouw privacy. Dit geldt voor:
-

Reviews & klanttevredenheidsonderzoek

-

Contact met onze klantenservice

-

Bezoek van de SchotB.-website

-

Nieuwsbrief & e-mail

-

Acties

-

Social media

-

Beveiliging, wifi & camera’s

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld
wanneer we fraude vermoeden. En soms heb je ons zelf toestemming gegeven om je gegevens te
gebruiken. Dit houden we netjes bij.
Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze
dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: productondersteuning, betaalpartners,

handelsinformatiebureaus, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. In
verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.
De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een
dienst te leveren namens SchotB. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en
beschermen van je gegevens. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die
cookies op onze website verzamelen. Je leest hier meer over in ons cookiestatement en het
privacybeleid van deze partijen. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.
Waar worden je gegevens opgeslagen?
We slaan je gegevens op in verschillende databases. We hanteren altijd strenge
beveiligingsmaatregelen. Oost west, thuis best: daarom worden je gegevens bijna altijd
opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden
doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat jouw privacy op een
passende manier beschermd blijft. Voor een aantal landen is dit officieel . Sommige Amerikaanse
partijen hebben zich geregistreerd onder het Privacy Pact dat voldoende bescherming biedt. Of
we werken met officiële modelcontracten die speciaal zijn opgesteld om jouw privacy te
waarborgen.
Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we
alle data die we van je hebben. Of gebruiken we jouw gegevens anoniem, omdat we bepaalde
data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van je bestelling.
Klinkt lekker simpel, maar hoe werkt dat in de praktijk? We houden bepaalde termijnen aan,
waarna we je gegevens verwijderen. Dit zijn ze:
-

Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en
bestelgegevens 5 jaar bewaren. Daarna worden ze verwijderd.
Ook je contactgegevens bewaren we 5 jaar.

Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Niet leuk, wel nodig.
Wat zijn jouw rechten?
Uiteraard blijf jij de baas over jouw gegevens. Wil je gratis inzage krijgen in jouw
persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik
beperken of je e-mailwensen aanpassen? Geen probleem. Laat het ons weten per post of e-mail.
Heb je vragen of klachten?
Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kan je contact
opnemen met SchotB.
Mailen: info@schotb.nl
Schrijven: Kapelweg 1, 3566 MK Utrecht
Wanneer je niet tevreden bent over hoe SchotB. omgaat met jouw privacy kan je contact opnemen
met de privacy-autoriteit.
Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Wij zijn SchotB. VOF
En als je van lange nummers houdt:
Dit is ons KvK-nummer: 72803754
Je kunt ons zo bereiken:
Bellen: 06-20 71 59 32
Mailen: info@schotb.nl
Schrijven: Kapelweg 1 3566 MK Utrecht

COOKIES SCHOTB.
SchotB. plaatst cookies bij een bezoek aan onze website. Cookies helpen ons inzien hoe je onze
sites gebruikt en hoe wij de boel beter en klantvriendelijker kunnen maken. Het moet gezegd
worden: we gebruiken ze ook voor marketingdoeleinden.
Cookies accepteren
Als je onze sites in volle glorie wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert.
Gelukkig is dat heel makkelijk. Je kan onze cookies op twee manieren accepteren: de
cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze sites.
Jouw cookie instellingen
Natuurlijk gaan we voorzichtig om met de gegevens die we van je verzamelen. We verzamelen
alleen standaard cookies, wat betekent:
-

Onze website werkt zoals je verwacht.

-

We gebruiken analystische cookies om te kijken hoe we de website beter kunnen maken.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt onze cookies natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze
websites niet optimaal werken.

