Privacy statement meubelmakerworden.nl
We zijn blij dat u onze site heeft bezocht. Via www.meubelmakerworden.nl willen we u informeren
over uw toekomstmogelijkheden in onze mooie bedrijfstak. Tijdens het bezoek aan deze site laat u
sporen achter. Misschien maakt u gebruik van de mailmogelijkheid om ons vragen te stellen. U geeft
daarbij persoonsgegevens af. Daarop is de privacywetgeving van toepassing. In dit statement leggen
we uit hoe wij met uw gegevens omgaan.

Verantwoordelijke
Expertisecentrum Meubel (ECM) heeft deze site op laten zetten. Wij bepalen welke
persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en hoe dat gebeurt. ECM is daardoor
‘verwerkingsverantwoordelijke’ in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). ECM is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige
manier worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.

Persoonsgegevens, doel van de verwerking en bewaartermijnen
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct en/of indirect informatie kunnen geven over een
identificeerbare natuurlijke persoon. Voor het bezoek aan deze site is dat zeer beperkt: u legt contact
via uw IP adres en misschien mailt u ons een vraag vanuit uw mailadres. Waarschijnlijk ondertekent u
uw mail ook nog met uw naam.
Gegevens die u via de mail stuurt, gebruiken we alleen om uw vraag te beantwoorden. De
mailwisseling vernietigen we binnen een week.
Om onze site aan te kleden, gebruiken we foto’s. Ook een foto waar iemand herkenbaar op staat, is
een persoonsgegeven. De personen die zijn afgebeeld, hebben daar toestemming voor gegeven. We
vernietigen de foto’s als ze niet meer bruikbaar zijn.
Wij doen verder niets met de gegevens die u ons op deze manier aanlevert. Wij sturen of verkopen uw
gegevens niet door naar andere bedrijven.

Cookies
We gebruiken ‘functionele’ cookies. Die zijn nodig om de site goed te doen werken. Functionele
cookies zorgen bijvoorbeeld voor het laden van het juiste lettertype en de illustraties. Deze cookies
bevatten geen persoonsgegevens. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.
We meten uw sitebezoek met Google Analytics. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk
ingesteld. Uw IP-adres wordt gepseudonimiseerd. Met de statistische informatie kunnen we de
kwaliteit van onze site verbeteren.

Volg ons
Onze site bevat icoontjes van facebook en Instagram. Door daar op te klikken wordt u een volger via
het betreffende social medium. Wij hebben geen invloed op het privacy beleid van die social media.
Lees de privacy statements van die media.

Grondslag
De AVG kent 6 juridische grondslagen op basis waarvan gegevens verwerkt mogen worden. In het
geval van deze informatieve site gaat het om ‘toestemming’. Het is uw keuze om de site te bezoeken
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en u bepaalt zelf of u ons daarna een vraag wilt sturen. Dankzij uw eigen e-mailadres kunnen wij u
een antwoord geven.
‘Toestemming’ is ook van toepassing op foto’s en soms is daarbij ook sprake van ‘overeenkomst’.
Het gebruik van Google Analytics valt onder ‘gerechtvaardigd belang’.

Beveiliging persoonsgegevens
ECM moet passende technische en organisatorische maatregelen nemen om het verlies van
persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Dat doen we door fysieke
maatregelen in de werkruimte en door de toegang tot de gegevens te controleren m.b.v. een
wachtwoord. Alle ECM medewerkers behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk.
Onze site is niet beveiligd. Ook de e-mailvoorziening is standaard en niet versleuteld. Zodra wij uw
mail hebben ontvangen, is het bericht beveiligd door onze kantoorautomatisering. We gaan er van uit
dat u ons via de aangeboden mailfunctie geen vertrouwelijke informatie stuurt.

Datalek
Wanneer blijkt dat ondanks onze inspanningen onbevoegden toegang hebben gekregen tot uw
gegevens (datalek), dan zullen wij alles in het werk stellen om het datalek te dichten en eventuele
schade te herstellen. Binnen drie dagen nadat het lek is gebleken zullen wij u hierover informeren.
Ook de Autoriteit Persoonsgegevens zal tijdig worden geïnformeerd.

Uw privacy rechten
De AVG biedt iedereen wiens gegevens langs elektronische weg worden verwerkt een aantal rechten.
Het recht op informatie houdt in dat wij u uitleggen welke gegevens wij verwerken en waarom wij dat
doen. Die informatie heeft u gekregen in dit statement.
U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u verwerken. Hierboven hebben we echter al
aangegeven dat het om minimale gegevens gaat.
Vanwege het beperkte gebruik, hoeven we uw gegevens niet actueel en accuraat te houden. Het
recht tot rectificatie is niet van toepassing.
U heeft in principe het recht om uw gegevens te laten verwijderen en om vergeten te worden. Wij
hebben hierboven uitgelegd dat we dat bij voorbaat doen.
Aan het recht op beperking, waarbij we de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘stil laten staan’,
kunnen wij in de praktijk geen uitvoering geven: u stuurt ons een vraag en wij beantwoorden die. Dat
is alles.
Wij gebruiken uw gegevens niet ongevraagd voor direct marketing. Voor statistische doeleinden
gebruiken we alleen gepseudonimiseerde gegevens. Het recht op verzet (staken van verdere
verwerking) is dan ook niet aan de orde.
U heeft het recht om een kopie op te vragen van gegevens die u heeft verstrekt en die worden
gebruikt voor geautomatiseerde verwerking zodat u ze kunt meenemen naar een andere aanbieder.
Dat is relevant als u bijv. een CV op een site hebt ingevuld, maar niet voor deze site. Van
dataportabiliteit is dus geen sprake.
Wij gebruiken uw gegevens niet voor geautomatiseerde individuele besluitvorming zoals profiling
(profilering). U hoeft dus geen beroep te doen op het recht om daar niet aan onderworpen te worden.
Enkele van bovenstaande rechten zijn natuurlijk wel van toepassing op de ‘modellen’ wiens foto’s we
hebben gebruikt voor de site.
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Mocht u een aanleiding hebben om uw recht te doen gelden, dan doet u dat via een e-mail aan
info@ecmeubel.nl. Wij zullen zo snel mogelijk reageren en in ieder geval binnen een maand.

Verwerkers
De kantoorautomatisering van ECM wordt gehost door Accensys Business Solutions B.V. Wij hebben
met dit bedrijf een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de behoorlijke en zorgvuldige
verwerking van uw gegevens is vastgelegd.
De site wordt gehost door ISZO Visueel.
De originele foto’s hebben we gearchiveerd in onze beeldbank die wordt gehost door Cocoon.
Verwerkers leggen over de verwerking verantwoording af naar ECM. Wij zijn te allen tijde
eindverantwoordelijke hiervoor naar u, de betrokkene.

Inwerkingtreding en wijzigingen
Dit statement is vastgesteld op 5-6-2018 en is vanaf die datum geldig.
De organisatie van ECM is continu in ontwikkeling. Er kunnen daarom altijd zaken worden gewijzigd
die een aanpassing van dit statement nodig maken. De aanpassing zal echter niet ten koste gaan van
uw rechten als betrokkene. Een eventuele nieuwe versie zal te vinden zijn op deze site.

Verdere informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over onze manier van verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt
u die mailen aan onze medewerker persoonsgegevens, Ton de Jong (privacy@ecmeubel.nl).
Voor meer algemene informatie over de zaken die in dit statement zijn beschreven of over de AVG in
het algemeen verwijzen wij u naar de site van de AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Privacy statement meubelmakerworden.nl 5-6-2018

pagina 3 van 3

