Ve r k l a r i n g P r i v a c y b e l e i d

I.
Inleiding
Nau sche Handelsonderneming L.J. Harri B.V. inclusief aan haar gelieerde
werkmaatschappijen, waaronder Observator Watersport BV, Cure
Produc ons BV, Harri Trading BV en de ac viteiten Watersportmedia en
L.J. Harri Nau cal An ques, hierna te noemen L.J. Harri, respecteert de
privacy van haar klanten, handelsrela es en abonnees. De persoonlijke
gegevens van alle publieksgroepen worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. L.J. Harri houdt zich daardoor
naar beste kunnen aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Ons
privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens
van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees, van (mobiele) websites
(waaronder ook apps) en van diensten en producten zoals uitgevoerd,
bewerkt of geproduceerd door L.J. Harri. De informa e die wij aldus
verwerken en/of opslaan (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”)
wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Wij houden ons daarbij uiteraard aan alle toepasselijke wet‐ en
regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
II. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
Uitgangspunt voor ons handelen is dat het verstrekken van
persoonsgegevens niet verplicht is. U hee te allen jde zelf de keuze of
u persoonsgegevens wilt uitwisselen. Echter, om gebruik te kunnen
maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van
persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van deze gegevens wordt
gevraagd, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om
van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld,
voorts welke gegevens op vrijwillige basis en op oneel kunnen worden
verstrekt.

III. Soorten gegevens en doeleinden verwerking
Bij het aanbieden van diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken.
Het gaat hierbij om gegevens zoals namen en contactgegevens.
Daarnaast kunnen financiële gegevens gevraagd worden, zoals uw
bankrekeningnummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk als u producten
op een van onze websites bestelt of u abonneert op betaalde diensten.
Onze servers kunnen voorts automa sch bepaalde gegevens vastleggen,
zoals URL, IP‐adres, browsertype en ‐taal, en de datum en jd van uw
bezoek aan onze (mobiele) websites.
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden, onder meer op beurzen, in de winkels en via de door ons
geëxploiteerde (mobiele) websites:





om u een nieuwsbrief of andere elektronische boodschap toe te
sturen;
om u de overeengekomen diensten, producten en/of informa e
aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan of af te
stemmen op uw al dan niet uitgesproken behoe en en wensen;
als het gaat om een betaalde dienst: om te factureren. Persoonlijke
financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en deze
gegevens worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor
doeleinden anders dan voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Wanneer betaling uitblij voor onze producten of diensten, dan
kunnen wij de vordering in handen stellen van derden, zoals een
incassobureau. Ook dan handelen wij conform hetgeen wordt
bepaald in de algemene leveringsvoorwaarden en hebben wij de
bepalingen betreﬀende de bescherming van uw privacy met deze
derde par j geborgd;





om onze websites en de bijbehorende technologie te analyseren, te
onderhouden, te op maliseren en te beveiligen en om fraude tegen
te gaan;
om te voldoen aan de op ons rustende wet‐ en regelgeving en voor
het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van
(accountants) controle.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is
voor het op juiste wijze onderhouden van onze rela e jegens u, voor
bovengenoemde doeleinden en om te voldoen aan we elijke (bewaar)
verplich ngen.

u een email sturen aan watersportmedia@gmail.com onder vermelding
van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’. Zo spoedig mogelijk na
ontvangst van uw verzoek zullen wij het gebruik van uw gegevens voor de
doeleinden waarop uw verzoek zich richt, beëindigen of de betreﬀende
persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet
ons verplicht om deze persoonsgegevens te bewaren of er (andere)
dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verze en. Alsdan
zullen wij u omgaand van dit besluit op de hoogte stellen.

IV. Delen en bekend maken van persoonsgegevens
L.J. Harri zal, buiten uw uitdrukkelijke toestemming, geen van de ons
beschikbare persoonsgegevens delen met anderen, anders dan nodig
voor het uitvoeren van een bestelling.

VII. Het privacy‐ en cookiebeleid
Wij behouden ons het recht voor dit privacy‐ en cookiebeleid aan te
passen als daar uit prak sch‐ of juridisch mo ef aanleiding voor is . We
adviseren u dan ook om regelma g op deze pagina te kijken of er
veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wezenlijke wijzigingen
aanbrengen zullen we ook zorg dragen voor een meer opvallende
kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

V. Beveiliging
Wij handhaven te allen jde een beveiligingsniveau bij de verwerking van
persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om
ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van
persoonsgegevens te voorkomen.

VIII. Contact
Via watersportmedia@gmail.com en ljharri@xs4all.nl kunt u al jd
schri elijk contact opnemen met L.J. Harri voor al uw vragen over dit
privacy beleid. Wij zullen ons inspannen om u zo snel mogelijk en volledig
te antwoorden.

VI. Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens
Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de
manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy
beleid willen we daar een bijdrage aan leveren. Als u wilt weten welke
persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u uw gegevens wilt wijzigen
of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt

IX. Slotbepaling
Mocht zich een situa e voordoen, waarin het bovenstaande niet
voorziet, dan wordt standpunt bepaald conform de geldende we elijke
bepalingen en als die niet in een oplossing biedt dan zal onderling gezond
overleg uitkomst bieden.

