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Privacyverklaring
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Contactgegevens

Versie November 2018

a dam Good Choice
Nieuwe Prinsengracht 62 II
1018 VT Amsterdam
+31 (0)6 14 15 1075
info@adamgoodchoice.com
www.adamgoodchoice.com
Contactpersoon i.v.m. gegevensbescherming voor a dam Good Choice is Isabelle
Nelis, te bereiken via bovenstaande contactgegevens.
Persoonsgegevens die wij verwerken
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe a dam Good Choice omgaat met uw
gegevens. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de toegang tot en het gebruik
van alle websites en diensten van a dam Good Choice. Door gebruik te maken van
deze producten en diensten, stemt u in met deze Privacyverklaring van a dam Good
Choice, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in
Amsterdam onder nummer KVK 64036928.
Indien a dam Good Choice bij de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van u
persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden, de
onderstaande voorwaarden van toepassing. Deze privacyverklaring geldt voor de
bezoekers van de website van a dam Good Choice, klanten en relaties en alle
personen van wie a dam Good Choice persoonsgegevens verwerkt m.u.v. personen
die werkzaam zijn bij a dam Good Choice. De begrippen die in deze verklaring worden
gehanteerd hebben de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(hierna AVG) daaraan heeft toegekend of die de rechtspraak daaraan geeft.
a dam Good Choice behoudt zicht het recht voor deze privacyverklaring aan te
passen. Aanpassingen worden direct toegepast in dit document.
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a dam Good Choice verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/ of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder volgt een voorbeeld
van persoonsgegevens die wij verwerken:
-! Voor- en achternaam
-! Adresgegevens
-! Telefoon
-! Emailadres
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
a dam Good Choice verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van het
uitvoeren van de overeenkomst, plus de doeleinden die daarmee samenhangen of die
met toestemming van u worden bepaald.
De volgende doeleinden zijn:
-! Afhandelen van betalingen
-! Verzenden van nieuwsbrief, indien u daar toestemming voor heeft verleend
-! U te kunnen bellen en e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren.
-! U te informeren over de wijzigingen van onze diensten en producten.
-! Om goederen en of diensten bij u af te leveren
-! a dam Good Choice verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zij zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens:
Door het contactformulier in te vullen geeft u ons toestemming om u te benaderen
voor het maken van een afspraak of om u gerichte informatie te sturen. a dam Good
Choice heeft belang bij het bewaren van deze gegevens om u te bereiken en bewaart
de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd zo, voor de bovengenoemde doeleinden
en, om te voldoen aan wet- en regelgeving. Indien u inzage in uw door ons bewaarde
persoonsgegevens wilt, kunt u dit per email aangeven via info@adamgoodchoice.com.
Beveiliging van vastgelegde persoonsgegevens
a dam Good Choice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt

!

You!made!a!dam!Good!Choice!!

Nieuwe!Prinsengracht!62!II!|1018!VT!Amsterdam|!The!Netherlands!
KVK!64036928!|!BTW!167697468B01!|!Bank!NL53!INGB!0007032051!

!

!
!
!
!

!

!!!!!

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem
dan contact op via info@adamgoodchoice.com.
Delen van persoonsgegevens met derden.
a dam Good Choice werkt met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen uw
persoonsgegevens krijgen, zij gebruiken deze alleen voor de uitvoering van het
evenement en om u op maat te kunnen informeren.
a dam Good Choice verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Recht op inzage, correctie, verwijdering en meenemen van eigen gegevens
(dataportabiliteit)
Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en
afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten
gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over deze privacyverklaring
en of u heeft een klacht over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, kan de
betrokkene a dam Good Choice bereiken via telefoon: 06 14 15 1075 en per e-mail:
info@adamgoodchoice.com. Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.acm.nl)

!

!

You!made!a!dam!Good!Choice!!

Nieuwe!Prinsengracht!62!II!|1018!VT!Amsterdam|!The!Netherlands!
KVK!64036928!|!BTW!167697468B01!|!Bank!NL53!INGB!0007032051!

!

