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Privacyverklaring
Wij vinden de bescherming van uw privacy erg belangrijk. In deze verklaren is te lezen
hoe wij met uw gegevens omgaan. De onderstaande privacy verklaring is van
toepassing op alle overeenkomsten, transacties en websitebezoeken van Hummelgroep
B.V. Hieronder vallen Hummel Keukens, Hummel Badkamers en Hummel Wonen.

Algemeen
Hummelgroep hecht veel waarde aan uw privacy en gaan daarom met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken de gegevens
volgens de wettelijke grondslagen van de AVG-wet. Dit brengt met zich mee dat wij:
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt.
- uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst.
- uw persoonsgegevens gebruiken voor het nakomen van onze wettelijke
verplichtingen

Verzamelen en verwerken van gegevens
Hummelgroep verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te
kunnen nakomen. Als u een aankoop doet bij ons in de winkel, een offerte-, of
informatieaanvraag, als u deelneemt aan een prijsvraag een afspraak maakt of op
andere wijze uw naam,- adres,- betaalgegevens, telefoonnummer of mailadres verstrekt
zullen wij deze verzamelen en op de juiste wijze verwerken voor de volgende
doeleinden:
●
●
●
●
●
●

het verlenen en factureren van onze diensten
het afhandelen van uw bestelling en het informeren over de status
informeren over de producten en diensten.
verstrekken van nieuwsbrieven
verstrekken van overige administratieve handelingen
sollicitatieprocedure

Bewaren gegevens
Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze
overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze
archieven.
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Nieuwsbrief gegevens worden bewaard zolang u daar toestemming voor heeft gegeven,
zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de gegevens
verwijderen.
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Bij een sollicitatie zullen wij
uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure. Indien er
geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen
om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Verstrekken van persoonsgegevens
Hummelgroep heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met
u op te nemen om onze plichten uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen
om bijvoorbeeld de aangeboden producten te leveren. Deze gegevens worden bewaard
in een systeem die de beveiligingseisen ook in acht neemt
Om onze service en diensten te kunnen uitvoeren maken wij gebruik van derden. Met
deze partijen hebben wij verwerkingsovereenkomsten gesloten om uw privacy te
waarborgen. Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke
toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende
overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat
vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Gegevensbeveiliging
Wij maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de
verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld
toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
-

Hummelgroep maakt dan ook gebruik een SSL-beveiligingscertificaat.
Alle werknemers die namens Hummel toegang hebben tot uw
persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als
daar aanleiding toe is.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
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Cookies
Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen
persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen
persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze
website wordt gebruikt. Hummelgroep maakt gebruik van twee soorten cookies op onze
websites:
- Functionele cookies : Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en bieden
wij u gebruiksgemak door het besparen van tijd en moeite. Als u bijvoorbeeld een
webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website,
worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren opgeslagen in uw
browser voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de
eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig
weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
- Analytics cookies : Hummelgroep maakt daarnaast gebruik van analytische cookies
(Google analytics). Door middel van deze cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van
onze websites. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons
door middel van Google Analytics. Met deze data kunnen wij onze website
optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen
verbeteren. De cookies zijn zo ingesteld dat ze niet naar individuen zijn te herleiden.

Links naar andere websites
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Hummelgroep is niet
verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Hummelgroep B.V.
vallen vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de
betreffende website.

Nieuwsbrief
Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan regelmatig nieuws
per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen
hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt
wordt. We registreren niets op naam, we gebruiken alleen algemene informatie om
onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer
afmelden, via een link onderaan elke nieuwsbrief.
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Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar
U mag Hummelgroep vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook
kunt u Hummelgroep verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te
verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via
info@hummelgroep.nl. Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar
wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw
toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Hummelgroep zal uw
bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de
doeleinden niet in gevaar brengt.
Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw hierover
direct contact met ons opnemen via: info@hummelgroep.nl. Mocht dit niet afdoende
zijn, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Wijzigingen en Vragen
Hummelgroep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Wij adviseren u daarom deze privacyverklaring regelmatig te
raadplegen zodat u geïnformeerd bent over de meest recente versie.
Heeft u naar aanleiding van ons privacyverklaring nog vragen of opmerkingen, neem
dan contact met ons op.

