
Privacy en voorwaarden

Aardbei Extra waardeert het vertrouwen dat U in ons stelt. Wij zien 
het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te 
beschermen. Ons privacy beleid beschrijft hoe wij uw informatie 
verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Door deze website te 
gebruiken geeft U aan ons privacy beleid te accepteren. Wij 
respecteren de privacy van alle gebruikers van de website en dragen er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die U ons verschaft 
vertrouwelijk wordt behandeld.

- Persoonsgegevens die wij verwerken.

Aardbei Extra verwerkt uw persoonsgegevens doordat U gebruik 
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt 
zoals uw NAW-gegevens, telefoonnummer,  e-mailadres, 
geboortedatum, geboorteplaats, betaalgegevens, BSN, beeldopnmen 
/foto’s. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming 
met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Persoonsgegevens worden door Aardbei Extra verwerkt ten behoeve 
van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden zoals het maken van 
overeenkomsten, facturen, arbeidsovereenkomst, afhandeling 
van betalingen, wettelijke verplichtingen ed;

- Met U contact op te kunnen nemen over inhoud die u dient en 
nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

- Aardbei Extra verwerkt ook persoonsgegevens voor onze 
werknemers als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

- We gebruiken de informatie die we verzamelen om onze site te 
verbeteren, of kunnen uw informatie gebruiken om uw 
informatie te sturen over onze diensten en producten;



- We sturen u geen ongevraagde e-mails tenzij U zich hebt 
aangemeld voor marketingcommunicatie,  onze nieuwsbrief of 
we contact met u opnemen om een specifiek verzoek. Een 
dergelijke registratie via onze site geeft uw uitdrukkelijke 
bevestiging dat we uw e-mailadres mogen gebruiken om met u te
communiceren over productaanbiedingen. Als u uw gegevens 
aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt 
U contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens;

- De informatie wordt met derden gedeeld als dit nodig is voor de 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dit 
wettelijk verplicht is, als u daar toestemming voor heeft gegeven
of als we daar een gegronde reden voor hebben zoals 
bijvoorbeeld het bestrijden van fraude. Met bedrijven die uw 
gegevens verwerken sluiten wij een bewerkersovereenkomst om 
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens;

- De informatie kan wel intern gedeeld worden. Onze 
medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw 
gegevens te respecteren.

- Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen 
(personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming
is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

- Bewaartermijn

Aardbei Extra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden 
verzameld dan wel op grond van de wet is vereist.

- Cookies of vergelijkbare technieken



Aardbei Extra gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken en 
neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen 
over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. 
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen 
zit.

- Aanpassen / uitschrijven communicatie

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief moet u ons een 
correct emailadres bezorgen. Een dergelijke registratie geeft uw 
uitdrukkelijke bevestiging dat we uw e-mailadres mogen gebruiken 
om met u te communiceren over productaanbiedingen. Zelfs als u 
ervoor kiest om geen marketingboodschappen te ontvangen kunnen 
we nog steeds contact met u opnemen via e-mail als antwoord op uw 
vragen.

Zie onderstaande contactgegevens, functionaris gegevensbescherming.

Aardbei Extra BV

Liesbeth van de Zanden 

info@aardbei-extra.nl

Belversestraat 5

5076 PV  Haaren

- Beveiliging

Aardbei Extra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
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@aardbei-extra.nl

mailto:info@aardbei-extra.nl



