
AVG WETGEVING
Privacybeleid (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Heeren van Nuland, gevestigd in Oss heeft de privacyverklaring bijgewerkt. Jouw privacy is 
belangrijk voor ons. Om jou duidelijkheid te geven over waar wij jouw gegevens voor gebruiken 
hebben we door de nieuwe EU-regels voor gegevensbescherming, onze privacyverklaring 
bijgewerkt.

Belangrijke informatie
• We gebruiken jouw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee jij deze met ons hebt 
gedeeld.
• We delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen om onze diensten te kunnen 
verlenen en onze activiteiten mogelijk te maken of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn. In 
alle andere gevallen vragen wij altijd om jouw toestemming.
• Je mag natuurlijk altijd aan ons vragen wat we van je weten en mogelijke incorrecte 
persoonlijke gegevens corrigeren.

Welke persoonsgegevens worden verzameld…?
We hebben bepaalde gewone persoonsgegevens nodig om jou de best mogelijke service te 
kunnen bieden en om je te informeren over onze producten en diensten.
We gebruiken jouw persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van onze producten en 
diensten of om je te informeren over acties. Dit laatste is zeer minimaal.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens…?
We delen jouw persoonsgegevens met onze drukker en de verzender (postbode) die ze keurig 
voor ons bij jou in de brievenbus stopt.

 Waar worden jouw persoonsgegevens verwerkt…?
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt op ons kantoor.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens…?
We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de 
doelen waarvoor ze zijn verzameld. Als je geen gebruik meer wenst te maken van 
informatieverstrekking, neem dan contact met ons op en verwijderen we jouw 
persoonsgegevens zonder onnodige vertraging. 

Toegang tot en beheer van jouw persoonsgegevens…?
Je kan ons altijd vragen wat we van je weten en mogelijke incorrecte persoonlijke gegevens 
corrigeren. 

Vragen of klachten…?
Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je 
contact opnemen in de winkel of op info@heerenvannuland.nl
Indien je het gevoel hebt dat een vraag niet afdoende is beantwoord, heb je het recht een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke entiteit
Heeren van Nuland is gevestigd aan de Walstraat 2 5341 CK in Oss.


