PRIVACYVERKLARING
Deze verklaring beschrijft hoe PELI Glass Products B.V. (“PELI”) uw persoonlijke gegevens gebruikt en legt
tevens uw rechten uit m.b.t. uw persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens zijn gedefinieerd door de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-richtlijn 2016/679) ("GDPR") als "alle informatie
betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan
de hand van een identificatiemiddel."
PELI verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens uitsluitend op de hierin beschreven methodes en in
overeenkomst met onze verplichtingen en uw rechten zoals bepaald door de wet.
Informatie over PELI
PELI Glass Products B.V.
Loodstraat 26
2718 RW Zoetermeer, Nederland
KvK-nummer: 27322728
BTW-nummer: NL8196.98.829.B01
Functionaris voor gegevensbescherming:
Email: mail@peliglass.eu
Telefoon: +31(0)79 361 8154
Postadres: zoals hierboven
U hebt onder de GDPR het recht om/op:
• Geïnformeerd te worden over de verzameling en het gebruik door ons van uw persoonlijke
gegevens.
• De persoonlijke gegevens die wij van u hebben te controleren.
• Uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren in het geval dat uw persoonlijke gegevens in ons bezit
onnauwkeurig of incorrect zijn.
• Uw gegevens te laten verwijderen (wij wissen of ontdoen ons van uw persoonlijke gegevens).
• De verwerking van uw persoonlijke gegevens te verbieden.
• Gegevensportabiliteit (wij verstrekken een kopie van uw gegevens, zodat u deze opnieuw kunt
gebruiken met andere diensten/zaken).
U hebt rechten m.b.t. geautomatiseerde besluitvorming en profilering (wij gebruiken gegevens niet op deze
wijze).
Mocht u aanleiding hebben tot een klacht, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de commissaris
voor informatiebeheer.
Welke persoonlijke gegevens verzamelt PELI?
Wij verzamelen mogelijk een deel of alles van het volgende:
• Contactnaam
• Bedrijfsnaam
• KvK-nummer
• BTW-nummer
• IBAN-nummer (bank)
• Adres(sen)
• E-mailadres(sen)
• Telefoonnummer(s)
• Informatie over klantvoorkeur, interesses, communicatie/interactie met u
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Hoe gebruikt PELI uw persoonlijke gegevens?
• Voor het beheer van uw account en om u onze producten/diensten aan te bieden/te leveren.
• Om onze producten/diensten voor u te personaliseren.
• Voor communicatie met u (waaronder, maar niet beperkt tot e-mail, telefoon, post).
• Marketingdoeleinden, waarvoor u hebt gekozen. Dit kan mogelijk e-mail/telefoon/post met
informatie, nieuws en aanbiedingen van/over onze producten/diensten inhouden. U hebt altijd de
mogelijkheid uw keuze te annuleren.
Hoe lang houdt PELI uw persoonlijke gegevens?
Als wij producten/diensten aan u hebben geleverd of aangeboden, dan kunnen uw klantgegevens in ons
administratiesysteem blijven, al kunnen deze als ‘inactief’ gemarkeerd worden.
Creditcardnummers worden na het betalingsproces vernietigd en niet in ons administratiesysteem
ingevoerd.
Waar worden de gegevens opgeslagen?
PELI slaat gegevens op in Nederland.
PELI gebruikt MailChimp om e-mails met nieuws op te stellen en te versturen, en slaat daarom een lijst met
contactinformatie op (e-mailadres, naam, land) in onze MailChimp-account.
Deelt PELI uw persoonlijke gegevens?
Wij sluiten soms een contract met derden om namens ons producten/diensten te leveren. Deze kunnen
o.a. leveranciers zijn die producten direct naar onze klanten verschepen, en tevens transporteurs,
betalingsverwerkers en incassobureaus. Deze derde partijen vereisen mogelijk toegang tot een deel van of
al uw persoonlijke gegevens.
Wij zijn in sommige beperkte gevallen mogelijk wettelijk verplicht bepaalde persoonlijke gegevens te delen,
gegevens die ook die van u kunnen betreffen, als wij betrokken raken bij gerechtelijke procedures of
moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens controleren?
U kunt de details en een kopie van uw persoonlijke gegevens aanvragen via een ‘betrokkene toegangsverzoek’.
Alle toegangsverzoeken dienen naar het e-mail- of postadres hieronder te worden gestuurd. Wij zullen
binnen 4 weken na ontvangst op uw verzoek reageren.
PELI Glass Products B.V.
Loodstraat 26
2718 RW Zoetermeer, Nederland
Email: mail@peliglass.eu
Telefoon: +31(0)79 361 8154
Er worden gewoonlijk geen kosten in rekening gebracht voor een dergelijk verzoek om toegang. Als uw
verzoek als ‘kennelijk ongegrond of buitensporig’ wordt beschouwd (als u bijvoorbeeld meerdere
aanvragen indient), dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht ter vergoeding van onze
administratieve kosten.
Wijzigingen van deze privacyverklaring
Wij herzien regelmatig onze privacy-informatie en, waar nodig, zullen deze bijwerken.
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