PRIVACYVERKLARING BOLSIUS.US
Bolsius B.V. ("Bolsius", "wij" of "ons") hecht veel belang aan de privacy van gebruikers ("Gebruiker",
"u" of "uw") die https://www.bolsius.us/ (de "Website") bezoeken. Wij hebben deze Privacyverklaring
opgesteld om u te laten weten hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. Persoonsgegevens zijn alle
informatie waarmee wij u direct of indirect kunnen identificeren. Het is belangrijk voor ons dat u begrijpt
hoe wij uw persoonsgegevens zullen behandelen en dat u op de hoogte bent van uw rechten.
Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. Meldingen van wijzigingen worden op deze pagina van
de Website geplaatst. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25-09-2020.
Bolsius is verwerkingsverantwoordelijke onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(“AVG”) ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens die worden beschreven in deze
Privacyverklaring. Onze contactgegevens kunt u vinden onder aan deze Privacyverklaring.
1.

VERKRIJGING EN GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

Via de Website kunt u deelnemen aan een winactie. Als u deelneemt aan die winactie, ontvangt
Bolsius de door u geüploade afbeelding en omschrijving. Deze afbeelding en omschrijving
kwalificeren mogelijk (deels) als persoonsgegevens. Daarnaast ontvangt Bolsius uw naam, emailadres en telefoonnummer als u deze gegevens invult in het aanmeldformulier.
Bolsius gebruikt deze gegevens om uw deelname te kunnen beoordelen en om eventueel contact
met u op te kunnen nemen wanneer u een prijs heeft gewonnen. Wanneer u een prijs heeft
gewonnen, ontvangt Bolsius tevens uw adres om de gewonnen prijs aan u te kunnen leveren. Deze
verwerkingen van persoonsgegevens zijn noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst tussen u en Bolsius (artikel 6 lid 1 sub b AVG). Wanneer u deze persoonsgegevens
niet verstrekt, kunt u niet deelnemen aan de winactie.
Wij gebruiken de geüploade afbeeldingen en omschrijvingen tevens intern om inzicht te
verkrijgen in het gedrag van onze klanten, bijvoorbeeld door te bekijken welke kleur kaarsen het
meest wordt gekocht en/of hoe de gekochte kaarsen worden gecombineerd met het interieur. Op
basis van deze informatie kunnen wij ons aanbod verbeteren. Deze verwerking van uw
persoonsgegevens is noodzakelijk in het kader van de behartiging van ons gerechtvaardigde
belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) om ons aanbod te kunnen verbeteren.
2.

BEVEILIGEN, LOCATIE VAN VERWERKING, BEWAREN

Bolsius heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw gegevens te
beveiligen. Uw gegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte
(“EER”).
Bolsius bewaart uw persoonsgegevens totdat het bewaren van uw persoonsgegevens niet meer
noodzakelijk is in het kader van de winactie.
Bolsius kan uw persoonsgegevens langer bewaren in het kader van een eventuele wettelijke
bewaarplicht of het eventueel (al dan niet in een geschil) beschermen van haar rechten.
De verwerkingen zoals genoemd in deze Privacyverklaring kunnen ten behoeve van Bolsius mede
worden uitgevoerd door externe dienstverleners (zoals IT-leveranciers en marketingbureaus) en
andere entiteiten binnen het concern waarvan Bolsius onderdeel uitmaakt.
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3.

UW RECHTEN

U heeft het recht om ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens of om deze te corrigeren
of aan te vullen. Onder omstandigheden kunt u ons ook verzoeken om uw gegevens te wissen, de
verwerking daarvan te beperken of om uw gegevens over te dragen. Ook heeft u onder
omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Voor
zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht
deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid
van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
Bolsius streeft ernaar binnen één maand te reageren op uw verzoek. Bolsius behoudt zich het
recht voor om deze termijn eenmalig te verlengen met een maand. Bolsius zal aan uw verzoek of
bezwaar voldoen voor zover zij daartoe verplicht is op grond van de toepasselijke wet- en
regelgeving.
Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder voor
gegevensbescherming.
4.

CONTACTGEGEVENS

Voor vragen of klachten in verband met de verwerking van uw gegevens door Bolsius kunt u
gebruikmaken van de volgende contactgegevens:
consumentenservice@nl.bolsius.com
Bolsius Nederland B.V.
Postbus 109
5489 AC Schijndel
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