Privacybeleid Zeeuwsche Zoute
Wat zijn persoonsgegevens?
Indien je via Zeeuwsche Zoute contact met ons hebt, dan verzamelen wij jouw
persoonsgegevens – informatie die iets over jou vertelt of die met jou in verband kan worden
gebracht. Hierbij kun je denken aan naam, e-mailadres of telefoonnummer, maar ook het IPadres van jouw computer, tablet of smartphone.
Zo gaan wij om met jouw gegevens
Omdat de waarborging van persoonsgegevens van groot belang is, gaan wij zorgvuldig om
met deze privacygevoelige informatie en zorgen wij ervoor dat deze goed beveiligd is. Wij
houden ons aan de eisen van privacywetgeving, wat betekent:
wij vermelden duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
•
beperken het verzamelen hiervan tot alleen de gegevens die wij nodig hebben voor
•
het doel waarvoor ze worden gebruikt;
dat wij jouw gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren
•
van de gevraagde dienst of wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn;
in het geval dat wij jouw persoonsgegevens delen met andere organisaties, maken wij
•
duidelijke afspraken waarin duidelijk blijkt dat jouw gegevens niet voor andere
doeleinden zullen worden gebruikt;
wij slaan jouw gegevens alleen op zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor zij
•
verkregen zijn;
dat jij ten alle tijden het recht hebt om jouw gegevens op te vragen, te wijzigen of te
•
laten verwijderen.
Gebruik van jouw persoonsgegevens
Bezoek je onze website, dan verzamelen wij ook jouw browse gegevens, dit noemen wij
cookies. Bezoek je onze website, dan verwerken wij:
technische meetgegevens van jouw computer, tablet of smartphone;
•
dit kan zijn: IP-adres, MAC-adres, cookies en jouw surfgedrag
•
Bij het verzamelen en combineren van jouw persoonsgegevens maken wij gebruik van
cookies. Dit heet ook wel ‘proﬁlering’ en doen wij om jou zo gericht mogelijk interessante en
relevante informatie te kunnen sturen.
Met dit doel verzamelen wij jouw gegevens
om met jou te kunnen communiceren;
•
het monitoren van statistieken, waaronder de performance van een bepaalde reis
•
(interesse en boekingen), website bezoek en social media gebruik;
voor marketingdoeleinden: wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor het versturen
•
van nieuwsbrieven, aanbiedingen of reclame uitingen. Om te kunnen weten wat voor
jou relevant is, gebruiken wij automatische hulpmiddelen om jouw persoonlijke
informatie te analyseren. Dit doen wij bijvoorbeeld als je onze website of social media
bezoekt of een nieuwsbrief opent.
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•

Wij kunnen deze persoonsgegevens gebruiken om je op social media of website
interessante en relevante informatie te laten zien. Dat wil zeggen, wij gebruiken de
resultaten van onze analyse om onze marketingactiviteiten af te stemmen op
jouw interesses en voorkeuren. Dit doen wij o.a. door middel van Facebook’s Custom
Audience-programma waarmee wij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen
wanneer je gebruikmaakt van Facebook. Daarnaast kunnen wij ook andere social
media kanalen gebruiken.

Verstrekking aan derden
Voor het versturen van nieuwsbrieven en advertenties delen wij gegevens met bedrijven die
ons hiermee helpen. In dit geval delen wij alleen de persoonsgegevens die hiervoor nodig zijn.
Aankopen bij webshop
Zeeuwsche Zoute gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te
leveren:
Als u een bestelling of oﬀerteaanvraag plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres,
•
aﬂeveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het
verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het winkelen en het proces van oﬀerte aanvragen bij Zeeuwsche Zoute zo
•
aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke
gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling of oﬀerteaanvraag en het
gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website persoonlijker maken.
Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u informatie te verschaﬀen over de
•
ontwikkeling van onze website en over onze speciale aanbiedingen en acties. Als u hier
geen prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via onze website.
Indien u bij Zeeuwsche Zoute een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw
•
gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven
zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aﬂever- en betaalgegevens,
zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze
•
bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u
besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere
persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze
bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden
voldoen niet te publiceren.
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres.
•
Deze
•
•

gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken,
en de respons op onze marketingacties te meten.
Zeeuwsche Zoute verkoopt uw gegevens niet. Persoonlijke gegevens zullen nooit aan
derden verkocht worden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen
indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en
door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw
gegevens te respecteren.
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