
 

Privacy Verklaring 

Kinderboekwinkel de Boekenberg 

De Boekenberg kan persoonsgegevens over u verwerken 

wanneer u, of iemand van uw instantie, deze vrijwillig aan ons 

heeft doorgegeven. Uw gegevens worden verzameld wanneer u 

de nieuwsbrief ontvangt of wanneer u gebruik maakt van onze 

dienstverlening. Daaronder valt: levering van boeken en/of 

andere producten, het bestellen van producten online, 

facturering en betaling achteraf, of het verkrijgen van informatie 

in de vorm van workshops, cursussen of 

informatiebijeenkomsten.  

 

De Boekenberg kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam 

- Uw adresgegevens  

- Uw telefoonnummer  

- Uw e-mailadres  

 

Wij willen u natuurlijk graag op de hoogte houden van ons nieuws, onze producten, acties en 

activiteiten. Ook willen we graag, mocht dit voor u van toepassing zijn, uw gegevens bewaren voor 

toekomstige orders.  Natuurlijk gaan wij voorzichtig om met uw gegevens. Uw privacy is belangrijk 

voor ons.  

Let op: Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan de Boekenberg 

verstrekken, indien een van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger ons hiervoor namens u 

toestemming heeft gegeven. De Boekenberg verzoekt u daarom om geen persoonsgegevens aan ons 

te verstrekken, indien u daarvoor geen toestemming hebt gekregen van uw ouder of wettelijke 

vertegenwoordiger. Als u er van overtuigd bent dat de Boekenberg zonder die toestemming 

persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met de Boekenberg 

op via info@boekenberg.nl, dan verwijdert de Boekenberg deze informatie. 

Geeft uw organisatie persoonsgegevens van medewerkers of bestuurders aan de Boekenberg door? 

Dan gaan wij ervan uit dat u hen informeert over onze vernieuwde Privacy verklaring. 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 

Wilt u zien welke gegevens we van u verzameld hebben? Dat kan altijd. Als u een email stuurt naar 

info@boekenberg.nl met een inzageverzoek, wordt uw verzoek zo snel mogelijk, maar tenminste 

binnen 4 weken, behandeld. U kunt uw gegevens dan altijd wijzigen of door ons laten verwijderen.  
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Bewaren van gegevens 

De Boekenberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gebruiksgegevens worden onbeperkt bewaard 

zolang u onze dienstverlening afneemt. 

Delen met anderen 

De Boekenberg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de 

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken 

De Boekenberg gebruikt geen cookies op haar website. 

Beveiligen 

De Boekenberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 

van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde 

persoonsgegevens, neem dan contact op met de Boekenberg via info@boekenberg.nl.  
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