Privacy Verklaring Nihon Food BV
Nihonfoodwebshop.nl opereert onder Nihon Food BV. Nihon Food BV vindt uw privacy
belangrijk, daarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens altijd op
verantwoorde wijzen en gaan we zorgvuldig om met uw gegevens. Wij houden ons
hierbij aan de eisen die de privacywetgeving aan ons stelt.
Dit doen we op de volgende manieren:







Wij vermelden duidelijk met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat
doen wij via deze privacyverklaring.
Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
Wij vragen u eerst om toestemming om persoonsgegevens te verwerken in situaties
waarin uw toestemming vereist is.
Wij nemen voldoende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te
beschermen en stellen strenge eisen aan de partijen die in onze opdracht
persoonsgegevens verwerken.
Wij informeren en respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te
laten corrigeren of te verwijderen.
Nihonfoodwebshop.nl is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring willen wij u informeren welke persoonsgegevens wij verzamelen, welke
persoonsgegevens wij gebruiken en met welk doel wij ze gebruiken. Wij raden u aan
om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
Welke gegevens verzamelen wij?
Bij het gebruiken van onze webwinkel verzamelen wij van u bepaalde
persoonsgegevens. Wij bewaren uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door
u, via het bestellen via een persoonlijke account of als gast, worden opgegeven in het
kader van de door u aangevraagde producten en/of dienst(en). Daarnaast bewaren wij
gegevens waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt om te
verwerken.
Wij verwerken de volgende gegevens:







Voornaam
Achternaam
Bedrijfsnaam ( optioneel )
Land
Straat en huisnummer
Plaats







Postcode
Email adres
Bankgegevens bij overboeking
Bankgegevens via ideal
Bankgegevens via bancontact

Registreren
Bij het bestellen op nihonfoodwebshop.nl wordt u verzocht om zich te registreren,
zodat een account voor u aangemaakt kan worden. Na registratie via de door u
gekozen gebruikersnaam en het door u gekozen wachtwoord worden de door u
ingegeven persoonsgegevens door ons bewaard. Wij bewaren deze gegevens, zodat u
deze niet telkens opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij in het kader van de uitvoering
van uw bestelling contact met u kunnen opnemen.
Wilt u liever geen account aanmaken, dan kunt u uw bestelling voltooien door zich als
gast te registreren. De gegevens die u opgeeft zullen bewaard worden totdat wij aan
onze wettelijke verplichting voldaan hebben. U dient wel echter steeds opnieuw uw
gegevens in te vullen indien u geen account wilt aanmaken en zich liever als gast
registreert.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam of gastaccount gekoppelde persoonsgegevens
niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering
van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van
fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten
overhandigen.
Afhandelen van uw bestelling
Wanneer u een bestelling plaatst, maken wij bij de afhandeling daarvan gebruik van uw
persoonsgegevens. Indien noodzakelijk voor een goede afhandeling, kunnen wij uw
persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Verdere uitleg hierover, vindt u
verderop in deze privacyverklaring.
Reclame
Naast de informatie op de webshop, kunnen wij u ook op de hoogte houden van onze
nieuwe producten, aanbiedingen en diensten via e-mail, door gebruik van een
nieuwsbrief en via onze social media kanalen.
Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via nihonfoodwebshop.nl de mogelijkheid om vragen te stellen via een
contactformulier, waarbij u gevraagd wordt, diverse gegevens in te vullen om uw vraag
te beantwoorden. U kiest echter zelf, welke andere gegevens u, naast de noodzakelijk
gegevens zoals naam, e-mailadres, etc. , wilt invullen. De door u per e-mail of

contactformulier verstrekte gegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor
de volledige afhandeling van uw verzoek.
Wij bieden ook de mogelijkheid om een nieuwsbrief te ontvangen. Daarin informeren
wij geïnteresseerden over onze producten en/of diensten en over onze acties. Iedere
nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt alleen
opgeslagen als u zich bij registratie van uw account of via onze website heeft
aangemeld.
Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.
Advertenties
Nihonfoodwebshop.nl vertoont geen advertenties van derden.
Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de
voltooiing van uw bestelling. Een voorbeeld is dat uw naam en adres bekend wordt bij
onze een pakketbezorger of onze transporteur. Zij hanteren uw gegevens met uiterste
zorg.
Op nihonfoodwebshop.nl zijn social media buttons opgenomen. Als u gebruikt maakt
van deze buttons, verzamelen de beheerders van deze buttons uw persoonsgegevens.
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:




Toegang tot persoonsgegevens wordt voor andere gebruikers afgeschermd met een
door u gekozen gebruikersnaam en (sterk) wachtwoord.
Onze systemen zijn up-to-date en zijn standard voorzien van beveiligingssoftware,
virusscanner en firewall.
Alle informatie wordt tussen u en de website versleuteld via een beveiligde SSL
verbinding met encryptie algoritme van 256 bit , SHA-2 & 2048-bit signatures.
Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zo lang u een account
heeft bij nihonfoodwebshop.nl. U kunt uw account altijd verwijderen. Dan verwijderen
wij uw gegevens uit onze systemen. Er bestaat echter wel een wettelijke verplichting om
bepaalde gegevens te bewaren. (Wij hebben een fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor
betaalgegevens).

Indien u zich als gast geregistreerd heeft, dan zullen wij uw gegevens alleen bewaren zo
lang als het nodig is om uw bestelling af te handelen. Daarna worden uw gegevens nog
maximaal 7 jaar bewaard om aan de fiscale bewaarplicht te voldoen voor
betaalgegevens.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel
van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen u niet garanderen dat deze
derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij
raden aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens hiervan gebruik
te maken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van
deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en correctie van uw gegevens
Voor vragen met betrekking tot ons privacy beleid of vragen omtrent inzage in,
wijzigingen in of het verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons
opnemen via onze contactgegevens, die in de laatste alinea van dit document vermeld
staan.
Tevens kunt u ons een verzoek sturen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen
of te verwijderen.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij verzoeken om zich adequaat te
identificeren. Wanneer het gaat om persoonsgegevens die aan een cookie gekoppeld
zijn, dan dient u een kopie van die cookie mee te sturen. U kunt de cookies terugvinden
in de instellingen van uw webbrowser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons
verzoeken om de gegevens te wijzigen of te verwijderen.
Cookie-verklaring
Bij het bezoeken van en gebruik maken van de diensten van nihonfoodwebshop.nl kan
door nihonfoodwebshop.nl en/of door derden informatie over uw gebruik van deze
diensten en andere websites worden verzameld door middel van cookies.
Nihonfoodwebshop.nl verzamelt alleen functionele cookies. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in
de browser van uw computer, tablet of smartphone. Nihonfoodwebshop.nl gebruikt
cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om
de website naar behoren te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Bij klachten omtrent het gebruik van persoonsgegevens, heeft u op
grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Contactgegevens
Nihon Food BV
Nijverheidscentrum 5a
2761 JP Zevenhuizen
webshop@nihonfood.nl
085-8768688

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-07-2018

