JOUW PRIVACY!
NOEFY’S WEBSITE RESPECTEERD DE PRIVACY VAN ALLE BEZOEKERS EN ZORGT
ERVOOR DAT JOUW PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE JIJ AAN ONS DOORGEEFT
VERTROUWELIJK WORDT BEHANDELD. OM JE EEN GOEDE EN PERSOONLIJKE
SERVICE TE KUNNEN BIEDEN, HEBBEN WIJ WEL ENKELE GEGEVENS VAN JE
NODIG... HIERONDER VOLGT ONZE UITLEG.
Wat houd algemeen privacy beleid in?
Noefy respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website
https://www.noefy.com, zoals (potentiële) klanten, online en offline.
Wij stellen de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens
voorop en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens .
Wij delen jouw gegevens alleen met partijen die wij inschakelen voor de
levering van onze diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet de len
op basis van een wettelijk verplichting.
Noefy houd altijd rekening met jouw privacy en houdt zich aan de eisen van
de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.
Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?
We komen hier aan door:
-

je
je
je
je

gebruik maakt of wil gaan maken van onze diensten;
gegevens invult of achterlaat in de winkel, de website of per te lefoon;
onze website bezoekt;
een zakelijke relatie met Noefy hebt;

De meeste gegevens die wij van jou verzamelen leve r je dus zelf aan. Om
welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening . In
bepaalde gevallen kunnen wij de gegevens uit onze database halen, zodat jij
niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren. Tot slot verzamelen wij
ook je persoonsgegevens via de cookies die wij plaatsen.
Verwerking van je gegevens
We verwerken alleen de gegevens die je zelf verstrekt.
Bewaartermijn gegevens
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is.
De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens
hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om
gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen
via onze website.
Jouw gegevens worden niet verkocht
Wij verkopen je gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan
derden ter beschikking stellen. Wij, medewerkers en door ons ingeschakelde
derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te
respecteren.

Beveiliging gegevens
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van
uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat
onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Alle gegevens die jij aan ons verstrekt, worden opgenomen in een bestand.
Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.
Cookies
Op deze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie
die je browser opslaat op jouw computer. Deze cookies worden gebruikt om
het gebruik van de website gemakkelijker te maken.
Wijzigen van de privacyverklaring
Wij houden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke
aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Wij adviseren je dan
ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn
doorgevoerd.
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