Privacystatement Methode EIGEN

Methode EIGEN, gevestigd aan Rijsbes 21
2498 AM Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Methode EIGEN
www.methode-eigen.nl
Rijsbes 21
2498 AM Den Haag
T 06 50 52 52 34
Persoonsgegevens die wij verwerken
Methode EIGEN verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer (als je een van onze producten aanschaft)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Methode EIGEN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere e-mails
– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
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– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Methode EIGEN analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Methode EIGEN verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
AAN WIE MOGEN WE DE GEGEVENS DOORGEVEN?
De persoonsgegevens van de betrokkene kunnen worden doorgegeven/vermeld aan de
volgende geadresseerden:
- Ondernemingen die belast zijn met de verwerking van gegevens, zoals onze maildiensten.
Methode EIGEN verkoopt onder geen beding gegevens van klanten aan derden.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Methode EIGEN 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:
Categorie
Persoonsgegevens tbv
levering
producten/nieuwsbrief/

Bewaartermijn

Reden

Zodra je je uitschrijft van alle Om je op de hoogte te
e-maillijsten wordt je direct
houden van nieuwe
verwijderd uit ons systeem.
producten/diensten.

events etc.
Persoonsgegevens
7 jaar
Tbv levering facturen

Wettelijk bepaald
belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Methode EIGEN verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien 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. Methode EIGEN blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Methode EIGEN gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van je computer, tablet of smartphone. Methode EIGEN gebruikt cookies met een
puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook
gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast
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plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en
hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
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.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-enwat-doe-ik-ermee/
WAT ZIJN JE RECHTEN MET BETREKKING TOT JE PERSOONSGEGEVENS?
De volgende rechten gelden voor jou. Deze kun je uitoefenen door een mail te sturen naar
info@methode-eigen.nl
Je hebt het recht te weten welke
persoonsgegevens door Methode EIGEN
worden verwerkt en het recht op inzage hierop.
Je hebt het recht om Methode EIGEN te
verzoeken om de persoonsgegevens de
Recht op rectificatie
rectificeren als deze onnauwkeurig zijn of om
ze aan te vullen als ze niet compleet zijn.
Je mag ons verzoeken persoonsgegevens te
Recht op
wissen wanneer de gegevens niet meer nodig
gegevenswissing/recht
zijn voor de doeleinden waarvoor zij waren
op vergetelheid
verzameld of om andere redenen.
Je hebt het recht om te verzoeken om de
beperking van de verwerking van de gegevens.
Recht op beperking
In dit geval bewaren we ze uitsluitend voor de
uitoefening of onderbouwing van
rechtsvorderingen.
Je hebt het recht om de persoonsgegevens in
een gestructureerde, gangbare en
machineleesbare vorm te verkrijgen, en om die
Recht op
gegevens aan een andere
overdraagbaarheid
verwerkingsverantwoordelijke over te dragen
wanneer de verwerking op de toestemming of
een contract is gebaseerd en via
geautomatiseerde procedés wordt verwerkt.
Je mag bezwaar maken als persoonsgegevens
worden verwerkt op basis van het algemeen of
gerechtvaardigde belang dat door Methode
EIGEN wordt nagestreefd. Dit geldt ook voor de
Recht om bezwaar te
profilering. In dat geval zal Methode EIGEN de
maken
gegevens niet langer verwerken, behalve om
dwingende gerechtvaardigde gronden of voor
de uitoefening of onderbouwing van mogelijke
rechtsvorderingen.
Recht op inzage
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Geautomatiseerde
individuele
besluitvorming

Recht om een klacht
in te dienen

Je hebt het recht niet te worden onderworpen
aan een uitsluitend op geautomatiseerde
verwerking, waaronder profilering, gebaseerd
besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn
verbonden of dat je anderszins in aanmerkelijke
mate treft. Het is echter niet mogelijk om een
dergelijk recht uit te oefenen als het besluit
nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een
overeenkomst tussen jou en Methode EIGEN;
Methode EIGEN is bevoegd door het op
Methode EIGEN toepasselijke recht, tenzij zij
passende maatregelen ter bescherming van uw
rechten, vrijheden en gerechtvaardigde
belangen treft of zich baseert op uw
uitdrukkelijke toestemming.
Methode EIGEN wil je er tevens 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/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Nog even in gewone mensentaal. Je hebt het dus het recht om je persoonsgegevens in te
zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens door ons bedrijf 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.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of
heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een
gespecificeerd verzoek naar info@methode-eigen.nl. Methode EIGEN zal zo snel mogelijk,
maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Versie 20 mei 2018

Privacystatement Methode EIGEN
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Methode EIGEN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@methodeeigen.nl. Methode EIGEN heeft o.a. de volgende
maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw (betalings) gegevens via een beveiligde
internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-

Methode EIGEN verklaart dat het bedrijf alle nodige technische en organisatorische
maatregelen heeft genomen om de veiligheid en integriteit van de persoonsgegevens
die het verwerkt te garanderen en om het verlies, de wijziging en/of inzage ervan
door onbevoegde derden te voorkomen.
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