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Als Uitgeverij hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, om
transparant te zijn over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens geven wij in deze privacy policy
informatie daarover.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en houden ons aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij zeker:
‐
‐
‐
‐
‐

Uw persoonsgegevens verwerken met het doel waarvoor deze bestemd zijn
Wij gebruiken uw gegevens minimaal voor datgene waarvoor ze nodig zijn
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen zodat beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd blijft
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan andere partijen tenzij u daar toestemming
voor geeft
Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent persoonsgegevens en respecteren deze.

Verwerken van persoonsgegevens van klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door ELLenEE gebruikt voor het verwerken va uw bestelling
en communicatie met u als klant daarover
Grondslag voor de persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.
Voor het verwerken van uw opdracht kunnen wij u vragen om
. Uw voorletter en achternaam
. Tussenvoegsel en achternaam
. Uw emailadres
. Het adres waarnaar de levering en de factuur gestuurd mogen worden
Uw persoonsgegevens worden door ELLenEE opgeslagen gedurende de looptijd van de bestelling en
de afhandeling ervan en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Bewaartermijn
ELLenEE bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt
zijn dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben technische en organisatorische maatregelingen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen.
. Personen werkzaam binnen de organisatie zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen
. Wij maken back‐ups van gegevens om deze bij technische problemen te kunnen herstellen
. We testen en evalueren met regelmaat onze maatregelen
. Uw gegevens worden bewaard in een kantoor wat alleen bezocht wordt door
onze medewerkers
. Ons kantoor is beveiligd door middel van een alarmsysteem verbonden met een meldkamer

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens. U heeft het recht om
de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht door u direct
aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan
voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover direct
contact met ons opnemen. U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

