Privacy Policy / Privacy Statement
Versie 1.0 (februari 2022)
Wij zijn Tekenwijzer. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben
wij persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees jij welke gegevens wij gebruiken en
hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op
onze websites (https://www.tekenwijzer.nl/, https://www.shop.femature.nl en https://
www.leden.femature.nl/) (de “Website”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”). Wij
behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(de “Relevante Wetgeving”).

Contactgegevens
✓ https://www.tekenwijzer.nl
✓ Bosruiterweg 33, 3897 LV, Zeewolde
✓ 06 21280595 / info@tekenwijzer.nl
G.W. Meijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Tekenwijzer. Zij is te bereiken via
info@tekenwijzer.nl.

Jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of
wettelijke voogd nodig om onze Website, Apps en Diensten te gebruiken. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@tekenwijzer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en basis van welke grondslag persoonsgegevens
Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het
begrip "persoonsgegeven" wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan
worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Bosruiterweg 33
3897 LV Zeewolde
E info@tekenwijzer.nl

T 06 21 28 05 95
KVK NUMMER 39084552
BTW NUMMER NL193406482B01

IBAN NL98 RABO 0113 0787 57

Tekenwijzer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-

Het afhandelen van jouw betaling;

-

Je te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

-

Tekenwijzer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van jou
nodig (indien je een account hebt in onze systemen):
✓ Jouw naam;
✓ Jouw adresgegevens;
✓ Je woonplaats;
✓ Je e-mailadres;
✓ Je IP-adres.
We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt,
zoals:
✓ De naam van de browser die je gebruikt;
✓ Het besturingssysteem dat je gebruikt.

Geautomatiseerde besluitvorming
Tekenwijzer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Tekenwijzer) tussen zit. Tekenwijzer gebruikt de volgende computerprogramma's
of -systemen: Office 365, MailBlue, Huddle, Mollie en Plug & Pay.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tekenwijzer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
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Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden
voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.
Gebruikte cookies van externe partijen:
-

Cookie: Google Analytics;

-

Functie: analytische cookie die websitebezoek meet;

-

Bewaartermijn: 2 jaar.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tekenwijzer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
-

Persoonsgegevens > 2 jaar > Verwerking administratieve handelingen en CRM-systeem;

-

Personalia > 2 jaar > Verwerking administratieve handelingen en CRM-systeem;

-

Sociale media data > hiervoor refereren wij naar de privacy voorwaarden van de betreffende
leverancier welke jij hebt goedgekeurd om gebruik te kunnen maken van de betreffende dienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tekenwijzer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens. Tekenwijzer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jouw toestemming
We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website
bezoekt, een account aanmaakt op onze Website, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact
met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via
deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en
ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze producten
en diensten niet aan jou leveren, geen bestelling voor jou verwerken en leveren. Verder zullen we
jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.
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Login
Op je account slaan we de volgende gegevens op: Gebruikersnaam, wachtwoord, NAWE-gegevens.
Zo hoef je deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook - voor het gebruiksgemak van
jouw eigen account - de gegevens van eerdere bestellingen.

Social media
Als je social media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van social
media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om jouw naam,
profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die je ter beschikking hebt
gesteld. Wil je dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op je social media-account.
Als je aangeeft een artikel leuk te vinden, verschijnt dat artikel op je social media-account als je
bent ingelogd. Als je op een webpagina terechtkomt die social media invoegtoepassingen gebruikt,
stuurt je browser bepaalde informatie naar de aanbieder van jouw social media-account. Wij
hebben geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

Nieuwsbrief
Tekenwijzer biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en
ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in
systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Bestellingen
Voor jouw bestelling hebben we jouw naam, e-mailadres, adres en betaalgegevens nodig. Wij
zullen jouw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de
bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie.
Bij de afwikkeling van je bestelling verstrekken wij eventueel aan PostNL persoonlijke gegevens.
Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee
samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tekenwijzer en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.
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Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@tekenwijzer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek
tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek
mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Tekenwijzer wil je er ook
op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens
We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging,
gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor
kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door
middel van de volgende maatregelen:

✓ Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten;
✓ Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare
technologie;
✓ De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben;
✓ Geheimhoudingsverklaringen van eigenaren en medewerkers, back-up van gegevens.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met onze supportafdeling of via info@tekenwijzer.nl.

Bewaartermijn
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen
die wij eerder omschreven. We zullen jouw gegevens nooit langer dan 1 jaar bewaren.

Pagina 5 van 7

Doorgifte
Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie
verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw
gegevens. Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan
andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links
Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de
inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy
policy van de betreffende website te lezen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt
gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek
nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.
We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er
daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op
onze Website kunnen opsporen.
Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:
✓ Jouw artikelen in het winkelwagentje bewaard blijven;
✓ Je ingelogd blijft en ongestoord kunt winkelen;
✓ Je veilig winkelt bij Tekenwijzer ;
✓ Je reviews kunt lezen en schrijven;
✓ De website snel is;
✓ We fouten en ongemak op de website kunnen opsporen;
✓ Je producten kunt delen via social media zoals Facebook en Google.
Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan
geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt
onze Website mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacy policy
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen,
zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen
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gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen per emailbericht bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website
en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:
✓ Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
✓ Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. In geval van fraude,
wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou
bewaren in een register of op een zwarte lijst;
✓ Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw verzoek ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
✓ Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
✓ Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw
gegevens onrechtmatig verwerken;
✓ Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het
moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.
Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy/statement kun je contact met ons
opnemen via info@tekenwijzer.nl.

Pagina 7 van 7

