PRIVACYVERKLARING
Verscadeau B.V., handelend onder de naam “Lokaal Verscadeaukaart”, is de
verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens via deze website. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel we
deze gebruiken en hoe lang we deze bewaren.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?
U kunt de volgende persoonsgegevens bij ons achterlaten als u het deelnameformulier invult
en verstuurt:
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Bankrekeningnummer;
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Wij verwerken verder geen persoonsgegevens van u.

MET WELK DOEL VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw aanmelding als acceptant te verwerken. Wij
versturen geen nieuwsbrief.

OP WELKE WETTELIJKE GRONDSLAG VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en
Verscadeau B.V. waarbij u heeft aangegeven acceptant te willen zijn voor de Lokaal
Verscadeaukaart.

HOE LANG WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang u acceptant bent van de Lokaal
Verscadeaukaart. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens gedurende zeven jaar na
afsluiting van een fiscaal jaar indien die persoonsgegevens benodigd zijn om te voldoen aan
de vereisten van de belastingdienst. Zodra deze termijn(en) versterken is (zijn), worden u
persoonsgegevens verwijderd.

DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?
De door u verstrekte gegevens worden niet aan andere derde partijen doorgegeven, tenzij
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of dit wettelijk verplicht is. In het
geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij
persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen en in
digitaal formaat van ons te ontvangen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek daartoe sturen naar
privacy@lokaalverscadeaukaart.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan,
kunnen wij u vragen om identificatie. We reageren zo snel mogelijk, maar sowieso binnen vier
weken, op uw verzoek.

HOE GAAN WIJ OM MET PERSOONSGEGEVENS VAN PERSONEN JONGER DAN 16
JAAR?
Wij hebben niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over kinderen die jonger zijn
dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of bv. iemand die het contactformulier invult
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 u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan
contact met ons op via privacy@lokaalverscadeaukaart.nl. Wij verwijderen deze
persoonsgegevens dan per direct.

DOEN WIJ AAN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING?
Wij nemen 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
medewerker van Verscadeau B.V. tussen zit.

HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw
persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem
dan contact op met privacy@lokaalverscadeaukaart.nl.

HOE ZIT DAT MET WEBSITES VAN DERDEN?
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met onze website zijn verbonden of die u hebben doorgezonden naar onze website. Wij
kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw
persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze derden te
lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

HOE KUNT U EEN KLACHT OVER ONS INDIENEN?
Bent u niet tevreden over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, of reageren wij niet
correct op een verzoek, dan stellen we het op prijs als u ons dat vertelt via
privacy@lokaalverscadeaukaart.nl. Maar u heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE GAAN WIJ OM MET WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING?
De meest recente wijziging van deze privacyverklaring dateert van 20 oktober 2020. De
huidige versie is 1.0. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
verklaring. De privacyverklaring krijgt dan een hoger versienummer. Wijzigingen zullen op
deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld
te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

WAT ALS IK VRAGEN HEB?
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door
een e-mail te sturen naar privacy@lokaalverscadeaukaart.nl.

