Privacy beleid
Dit privacy beleid beoogt uw privacy te beschermen en is in overeenstemming
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door het
gebruiken van deze Website, zich te registreren en zich te abonneren op onze
diensten of anderszins een overeenkomst met ons aan te gaan met betrekking
tot de Website, gaat u impliciet akkoord met de verzameling, het gebruik, de
openbaarmaking en de verwerking van uw persoonlijke informatie in
overeenstemming met dit Privacy beleid.
Doelshop beheert de informatie die u ons verstrekt. U kunt per e-mail contact
opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming voor algemene
vragen over gegevensbeveiliging.
Doelshop.nl bevat mogelijkerwijs links naar andere websites, applicaties en
diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere
websites, applicaties en diensten en we raden u aan om de privacy
verklaringen te lezen van dergelijke websites, applicaties en diensten die u
bezoekt en die persoonlijke gegevens verzamelen.
Wat voor informatie verzamelen we:
- We verzamelen informatie over u wanneer u deze aan ons verstrekt,
inclusief wanneer u een online account aanmaakt, zich abonneert,
reageert op één van onze aanbiedingen, uw interesse registreert in één
of meerdere van onze diensten/ producten, of deze bestelt. Dit kan via
uw computerbrowser, via een app, per telefoon of per e-mail.
- We verzamelen informatie van en over het apparaat dat u gebruikt
wanneer u communiceert met onze website, apps of andere producten/
diensten, waaronder advertenties. Dit kan zijn: type apparaat,
bewerkingen door het apparaat, unieke identificatiegegevens (apparaatID's), instellingen van het apparaat, netwerk/ verbindingen (uw IPadres).
- Informatie over uitgevoerde transacties als u iets koopt of doneert of
enige andere financiële transacties uitvoert op één van onze websites/
apps. Betalingsinformatie, zoals uw creditcard-/ bankpasnummer, valt
hier niet onder.

Gebruik
We verzamelen uw persoonlijke informatie om de website en de services die
we bieden, alsmede andere relaties die we met u hebben, te verbeteren en
verder te ontwikkelen.
We gebruiken de persoonlijke gegevens die we verzamelen:
- om u e-mails, mededelingen, informatie, opwaarderingen, promoties en
updates te sturen, inclusief marketing- en reclamemateriaal met
betrekking tot onze diensten en die van door ons geselecteerde derden.
- ten bate van het leveren van de door u gevraagde diensten;
- om betalingen te verifiëren en te verwerken wanneer u diensten bij ons
koopt.
- voor verificatie van uw identiteit en assistentie indien u uw wachtwoord
of inloggegevens voor onze abonnementsdiensten vergeten bent;
- voor elk ander gebruik dat u autoriseert.
Vrijgeven van informatie
We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven:
- aan elke organisatie voor een specifiek doel, mét uw nadrukkelijke
toestemming.
- aan derden wanneer wij te goeder trouw geloven dat dit wettelijk
verplicht is;
We kunnen uw gebruikersnaam op deze site en gerelateerde informatie over
donaties en/ of aankopen publiekelijk bekendmaken, met het doel onze
diensten te promoten en te verbeteren.
Hoe wordt uw informatie beschermd?
We zullen passende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat
persoonlijke gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang en
soortgelijke risico's.
Alle informatie verzameld door Doelshop.nl wordt opgeslagen in systemen die
alleen toegankelijk zijn voor bevoegd personeel.

Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurende gecontroleerd en
geactualiseerd in het licht van de huidige technologieën. Helaas kan geen
enkele gegevensoverdracht via internet absoluut gegarandeerd veilig zijn.
Juridische basis voor verwerking (voor EER-gebruikers)
Als u een individu in de Europese Economische Ruimte (EER) bent, verzamelen
en verwerken wij alleen gegevens over u indien wij een wettelijke basis
hebben om dit te doen onder de geldende EU-wetgeving. De
rechtsgrondslagen zijn afhankelijk van de diensten die u gebruikt en hoe u ze
gebruikt. Dit betekent dat we uw informatie alleen verzamelen en gebruiken
wanneer:
• Dit nodig is om u de diensten te kunnen leveren, inclusief
klantondersteuning en het bieden van gepersonaliseerde functies en het
beschermen en beveiligen van deze diensten;
• Dit voldoet aan een legitiem belang (wat niet wordt ondermijnd door uw
belangen inzake gegevensbescherming), zoals voor onderzoek en
ontwikkeling, om de diensten op de markt te plaatsen en te promoten
en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen;
• U ons toestemming geeft om dit voor een specifiek doel te doen; of
• We uw gegevens moeten verwerken om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Rechten van de betrokkene:
Iedere betrokkene heeft acht rechten, zijnde:
1. Het recht om geïnformeerd te worden; dit betekent dat iedereen die
uw persoonlijke gegevens verwerkt, duidelijk moet maken wat ze
verwerken, waarom en aan wie de gegevens verder kunnen worden
doorgegeven.
2. Het recht op toegang; uw recht om te zien welke gegevens over u
worden bewaard door een gegevensbeheerder.
3. Het recht op rectificatie; het recht om uw gegevens te laten corrigeren
of wijzigen.
4. Het recht om verwijderd te worden; u kunt vragen om uw persoonlijke
gegevens te laten verwijderen (“het recht om vergeten te worden”).
5. Het recht om de verwerking te beperken; het recht om te vragen om
een tijdelijke stopzetting van de verwerking van persoonsgegevens.

6. Het recht op portabiliteit van de gegevens; een betrokkene heeft het
recht om te vragen om gegevens die hem rechtstreeks door de
Gegevensbeheerder worden verstrekt, in een gestructureerd,
algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.
7. Het recht om bezwaar aan te tekenen; het recht om bezwaar te maken
tegen een verdere verwerking van gegevens als die niet overeenstemt
met het primaire doel waarvoor ze zijn verzameld.
8. Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en
profilering; het recht om niet te worden onderworpen aan een
beslissing die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is
gebaseerd.
Internationale gegevensverzending (voor EER-gebruikers)
We kunnen uw persoonlijke gegevens verzenden naar - en opslaan op bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") voor de
doeleinden uiteengezet in dit privacy beleid. Door uw persoonlijke
gegevens in te voeren, gaat u akkoord met deze overdracht.
Wat zijn cookies en hoe gebruikt Doelshop.nl deze?
Doelshop.nl maakt gebruik van cookies en vergelijkbare traceertechnologie om
uw persoonlijke gegevens te verzamelen. Wanneer u onze website bezoekt,
kunnen we een "cookie" (klein samenvattingsbestand met een uniek IDnummer) naar uw apparaat verzenden. Je kunt cookies makkelijk uitzetten via
je browser. Let wel, dit kan betekenen dat onze website en/of app niet meer
(of ten dele) functioneert. Wij gebruiken de volgende cookies:
1. Functionele cookies
Cookies die de werking van de website bevorderen, bijvoorbeeld cookies die u
bij een volgend bezoek herkennen zodat relevante diensten getoond worden
of dat u niet opnieuw hoeft in te loggen. Alleen wij hebben toegang tot deze
cookies en de hiermee verzamelde informatie.
2. Analytische cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse
die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt
ook "cookies" om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site
gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de
website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door

Google op servers in de VS. Indien anonimisering van uw IP-adres is
geactiveerd dan zal Google het laatste octet van het IP-adres voor de lidstaten
van de EU en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte afkappen/ anonimiseren. Alleen in
uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en
ingekort door Google-servers in de VS. Namens de websiteprovider gebruikt
Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten
over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en
andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan
de websiteprovider te verstrekken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan
andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt het gebruik van
cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd
er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige
functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Verder kunt u voorkomen dat
Google gegevens verzamelt en gebruikt (cookies en IP-adres) door een
browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
3. Overige third-party en/ of targeting cookies
Ook overige derden, zoals advertentienetwerken, kunnen cookies plaatsen.
Deze derde partijen hebben alleen toegang tot de informatie die deze cookies
verzamelen. Advertentienetwerken laten doorgaans zogenaamde “tracking
cookies” achter op uw apparaat. Tracking cookies stellen adverteerders in staat
uw surfgedrag te volgen, zodat zij relevante advertenties kunnen tonen op
websites die u bezoekt. Doelshop.nl kan ook zelf tracking cookies plaatsen, die
worden gebruikt als u websites van derden bezoekt waar door
advertentienetwerken advertenties geplaatst kunnen worden. De met deze
tracking cookies verzamelde gegevens (zoals andere door de gebruiker
bezochte websites) kunnen door Doelshop.nl met deze derden gedeeld
worden.
Wijzigingen in dit beleid
We behouden ons te allen tijde het recht voor dit beleid te wijzigen en
sitegebruikers hiervan op de hoogte te stellen in dit gedeelte van onze site. U
stemt ermee in dat een dergelijke kennisgeving voldoende is om u op de
hoogte te brengen van wijzigingen. U gaat ermee akkoord dat uw voortgezet
gebruik van onze diensten na een dergelijke wijziging betekent dat u het
gewijzigde beleid accepteert.

De functionaris voor gegevensbescherming van Doelshop.nl is:
Naam: Erwin Klomp
Email: erwin@doelshop.nl
Telefoon: (+31) (0) 641912683

