Privacy en cookieverklaring TNXaLOT

Persoonsgegevens die wij verwerken
Als je gebruik maakt van een van de diensten van onze of contact met ons opneemt, dan kunnen
wij de gegevens die je direct aan ons verstrekt verzamelen. Het gaat daarbij onder meer om:
−

Jouw voornamen en achternaam;

−

Adresgegevens;

−

Telefoonnummer;

−

E-mailadres;

−

IP-adres;

−

Jouw activiteiten op onze website;

−

Alle overige informatie die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie.

Daarbij kunnen we de informatie die we van jou hebben gekregen combineren met de informatie
die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en
volledigheid van de informatie verbeteren. We verkrijgen deze informatie met cookies van Google
Analytics. We verzamelen en combineren daarbij persoonlijke gegevens en gegevens over jouw
activiteiten op onze website, zoals jouw IP-adres en het klik- en bezoekgedrag op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst 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 privacy@tnxalot.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TNXaLOT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
−

jou te identificeren als persoon en je op de juiste manier aan te spreken met jouw naam;

−

jouw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;

−

de overeenkomst die we met jou hebben te kunnen uitvoeren, zoals het afhandelen van
een betaling of het leveren van goederen en diensten;

−

met jou te kunnen communiceren bij vragen of klachten;

−

een nieuwsbrief en/of reclamefolder aan jou te versturen, mits je je hiervoor hebt
aangemeld;

−

jou te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

−

de statistieken voor het gebruik van onze website te maken en te analyseren;

−

de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren;

−

ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;

−

een eventuele sollicitatie van jou te kunnen verwerken en afhandelen;

−

te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die
wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
TNXaLOT bewaart de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel
waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover er voor
bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan
zal TNXaLOT deze gegevens nooit langer bewaren dan vijf (5) jaar nadat het laatste contact
moment tussen ons is geweest.

Delen van persoonsgegevens met derden
TNXaLOT deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of als er
sprake is van een andere wettelijke grondslag voor het verzamelen van jouw gegevens. Met
bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij
delen bijvoorbeeld jouw gegevens als een gedeelte van de overeenkomst door een derde wordt
uitgevoerd en het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan die derde nodig is voor de goede
uitvoering van die overeenkomst of de situatie dat het verstrekken van jouw persoonsgegevens
aan een derde noodzakelijk is voor de afhandeling van jouw vraag of klacht.

Jouw gegevens zullen alleen worden doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese
Economische Ruimte (EER) als het desbetreffende land een passend niveau van
gegevensbescherming heeft. Wij delen bepaalde gegevens van jou met Google Analytics, deze
servers bevinden zich mogelijk buiten de EER. Voor meer informatie over hoe zij met jouw
gegevens omgaan verwijzen wij naar de website van Google zelf.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
TNXaLOT gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je
computer, tablet of smartphone. TNXaLOT gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed

te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw
surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en
hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies
door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor
een toelichting: https:/
/veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doeik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders
en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
We wijzen je graag op jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens die wij
verzamelen en verwerken:
•

Recht op inzage
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken op te
vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

•

Recht op rectificatie en aanvulling
Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in
de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen jouw gegevens aanpassen
als je daarom vraagt.

•

Recht op vergetelheid
Je hebt in een aantal gevallen het recht om jouw gegevens door ons te laten verwijderen.
Hiervan zal sprake zijn als:
−

wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij jouw
gegevens hebben verzameld of verwerkt; of

−

jij zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van jouw
gegevens intrekt; of

−

jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw
bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om jouw gegevens te verwerken
of als jouw bezwaar zich richt tegen direct marketing; of

−

er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van jouw
gegevens; of

−

wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of

−

jij jonger bent dan 16 jaar en jouw persoonsgegevens zijn verzameld via onze
website.

•

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Als aan ons wordt
aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet
gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook
zullen wij de verwerking van jouw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of
niet meer nodig is, maar je ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan
sprake zijn als je deze gegevens later nog wilt opvragen.

•

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben
verzameld. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

•

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Je hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
gegevens. In sommige gevallen zijn wij dan verplicht om de verwerking te stoppen, in
andere gevallen mogen wij hiermee doorgaan.

Wil je deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande
contactgegevens.

Contact
TNXaLOT
Van Nesstraat 7
2024 DK HAARLEM
privacy@tnxalot.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
TNXaLOT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. 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
hello@tnxalot.nl.

Klacht
Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan,
verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing

komen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https:/
/autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/
tip-ons.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op
deze website worden gepubliceerd.

