Privacybeleid mijn kleuterboek
mijn kleuterboek verwerkt jouw persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
Wij verwerken geen gevoelige of bijzondere persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomst
Onze drukker (PrintAPI) verwerkt ook persoonsgegevens voor het afhandelen van
jouw bestelling. Met hen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om de
vertrouwelijkheid en veiligheid van jouw gegevens te waarborgen.
Persoonsgegevens die door PrintAPI verwerkt worden zijn:
-

NAW-gegevens
IP-adres
Emailadres
Betaalgegevens
Aangeleverd materiaal (i.e. jouw bestelde kleuterboek of kaartset)

Wil je het privacybeleid van PrintAPI lezen, dan kan dat hier:
https://www.printapi.nl/privacy . Wil je een kopie van de verwerkersovereenkomst
ontvangen, stuur dan een mail naar info@mijnkleuterboek.nl

Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We
kunnen echter niet controleren of een bezoeker 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 je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@mijnkleuterboek.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

mijn kleuterboek verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren. Met name als we een vraag over jouw bestelling hebben, of we je willen
informeren over een wijziging.
- Om je bestelling te verwerken en de goederen (boeken en/of kaarten) bij je af te
leveren

Bewaartermijn gegevens

mijn kleuterboek zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze
bewaartermijn(en) zijn maximaal 2 jaar, tenzij ter voldoening aan een wettelijke
bewaarplicht.

Delen met anderen

mijn kleuterboek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze bedrijven (i.e. de drukkerij(en))
hanteren ook een privacybeleid met eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mijn kleuterboek werkt met drukkerij PrintAPI,
met hen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, om de veiligheid en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen. (zie ook artikel
“verwerkersovereenkomst” in dit privacystatement)

Cookies

mijn kleuterboek gebruikt geen cookies. Indien je doorklikt naar ‘bestellen’, word je
doorgeleid naar de website van onze drukker (printAPI). Deze site maakt gebruik van
functionele cookies om de gebruiksvriendelijkheid van de website te kunnen
verbeteren. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Beveiliging website
www.mijnkleuterboek.nl is via HTTPS beveiligd en maakt gebruik van SSL om het
internetverkeer op de site te versleutelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Uiteraard gelden alle privacyrechten die onder de AVG vallen. Je hebt bijvoorbeeld
het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te
verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@mijnkleuterboek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou
is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te
sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.

mijn kleuterboek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek
reageren.

Verklaring over Data Protection Impact Assessment DPIA
Bij mijn kleuterboek is er geen sprake van een hoog privacyrisico (gebaseerd op de
online checklist van de AVG). Wij verwerken maar op zeer beperkte schaal
persoonlijke gegevens (en blijven daarbij beperkt tot naam, adres en e-mail vanwege
dataminimalisatie). De toegang tot deze persoonsgegevens is beperkt tot twee
medewerkers. Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen om onze dienstverlening
te kunnen uitvoeren. Daarom beschikken wij niet over een DPIA (Data Protection
Impact Assessment).

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Voor mijn kleuterboek houdt Jolien Harders toezicht op de toepassing en naleving
van de AVG. Implementatie van en verantwoordelijkheid voor de
informatiebeveiliging in de IT valt onder Jim Harders.

Beveiliging

mijn kleuterboek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld. Toegang tot de persoonsgegevens is versleuteld met een wachtwoord,
dat alleen bij Jolien Harders (FG) en Jim Harders (IT) bekend is. Als jij het idee hebt
dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mijnkleuterboek.nl

Wijzigingen

mijn kleuterboek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het
privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update
van ons privacy beleid.

Datum laatste update: 18 juni 2018

Dit privacy statement is gebaseerd op de Regelhulp Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en de richtlijnen van veiliginternetten.nl.
veiliginternetten.nl is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische
Zaken, het ministerie van Veiligheid en Justitie / Nationaal Cyber Security Centrum,
ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en het bedrijfsleven.

