
 
Privacy Policy 

 
Personal Selection in Bergschenhoek is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Waarborgen privacy 
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van de website www.personalselection.nl  
(Personal Wine Selection) is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze 
privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. 
 
Verwerking van persoonsgegevens  
Personal Selection (Personal Wine Selection) stuurt aanbiedingen naar relaties (klanten) 
die daarvoor hun toestemming hebben gegeven. Hiervoor beheert en gebruikt Personal 
Selection van die personen uitsluitend de naam en het e-mailadres. 
 
Bewaartermijn persoonsgegevens 
Personal Selection bewaart uw naam en e-mailadres niet langer dan strikt noodzakelijk is 
en zolang men aanbiedingen van Personal (Wine) Selection wenst blijven te ontvangen. Na 
opzegging zullen deze gegevens onmiddellijk worden verwijderd. 
 
Delen van persoonsgegevens  
Personal Selection verstrekt geen persoonsgegeven aan derden en deelt geen persoons-
gegeven met anderen, tenzij het bedrijf daaraan moet voldoen vanwege wettelijke 
verplichtingen. 
 
Website: monitoren gedrag bezoeker 
Onze website maakt geen gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de 
website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden 
bezocht. Er worden via deze site geen gegevens van uw bedrijf en/of persoon aan derden 
verstrekt en er worden geen betalingen verricht via deze website. Ook bezoekers die voor 
het eerst de website bezoeken, monitoren wij niet en dus is deze informatie ook niet 
gekoppeld aan enig andere persoonlijke informatie. 
 
Gebruik van cookies 
De website: www.personalselection.nl maakt geen gebruik van functionele cookies, 
analytische cookies en tracking cookies en houdt geen persoonsgegevens bij van uw 
surfgedrag. 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
Personal Selection neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en hanteert 
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 dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op met ons via: info@personalselection.nl 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Iedere relatie van Personal Selection heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te 
zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor telefonisch persoonlijk 
contact opnemen met telefoon 010-5219209. 
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