PRIVACYVERKLARING

Laatst gewijzigd op 25 september 2020
De privacy van uw persoonsgegevens is voor ons belangrijk en willen dan ook transparant zijn over wat
wij doen met uw persoonsgegevens. Hieronder treft u ons beleid aan waarin we u zo duidelijk mogelijk
proberen uit te legen hoe uw persoonsgegevens verwerkt en beschermd worden en wat uw rechten
zijn. Dit beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor zowel bezoekers als
klanten van de website www.cassgroup.nl (“Website”).
Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
Het Nederlandse bedrijf CASS Group B.V. (“CASS Group” of “ons” of “wij”), gevestigd aan Zandven 10,
5508 RN, Veldhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78502950, met Btwidentificatienummer NL861427907B01, is de beheerder van de persoonsgegevens die u aan ons
verstrekt en is dan ook verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens op grond van de toepasselijke
wetgeving inzake gegevensbescherming. CASS Group bepaalt welke van uw persoonsgegevens
verwerkt worden, waarom en voor hoelang.
Wat zijn persoonsgegevens en waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een individu (dit kan direct of indirect).
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door ons verwerkt voor bepaalde doelen. Hieronder treft u
een overzicht aan van de verwerkingsdoeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.









Bezoek aan de Website
Gebruik van de Website
Het aanmaken en beheren van uw persoonlijke accounts
Verwerking van uw bestellingen
Verwerking van uw vragen en klachten
Optimaliseren van onze marketing uitingen
Het optimaal functioneren van de webshop
Het verbeteren van deze website

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden
Alleen de personen die door ons zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of op een
andere wijze te verwerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, hebben toegang tot uw
persoonsgegevens. Wij kunnen voor de in deze privacyverklaring opgesomde verwerkingsdoeleinden
een verwerker inschakelen. Wij sluiten met elke verwerker een overeenkomst die erop ziet dat de
verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen. Voor het overige zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken,
tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, op grond van een wettelijk
voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van ons in uw belang is.
Bewaring en wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor het
doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen of voor de termijn waarvoor u toestemming
heeft gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens volgens de regels van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verstrekt aan derden,
behalve als dat noodzakelijk is voor het plaatsen/verwerken van uw bestelling of indien dit wettelijk
verplicht is.
Delen van productpagina’s
Op de Website is het mogelijk productpagina’s te delen via sociale media, zoals Facebook en LinkedIn.
Hiermee kunnen de beheerders van deze sociale media bepaalde informatie over u bijhouden. Wij
hebben hier verder geen invloed op. Raadpleeg het privacy- en cookiebeleid van deze social media
diensten voordat u hier gebruik van maakt.
Beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens
te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Ook de partners waar wij mee samenwerken
zijn verplicht om beveiligingsmaatregelen te nemen om de geheimhouding van uw gegevens te
waarborgen. Ondanks dat wij alle mogelijke beveiligingsmaatregelen hebben genomen en zullen nemen,
zijn aan de verwerking van uw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn
aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer.
Recht op inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit voor
een groot deel al zelf doen via uw persoonlijke op de Website. In de gevallen waarin dit niet mogelijk
is, kunt u een gespecificeerd verzoek sturen aan ons waarin u ons verzoekt om uw persoonsgegevens
in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit verzoek richten aan info@cassgroup.nl. Wij zullen
u vervolgens per e-mail verder berichten over het verloop van de procedure.
Wij reageren in beginsel binnen vier (4) weken op het verzoek tot inzage of correctie van
persoonsgegevens. Indien het een verwijderingsverzoek betreft, zullen wij de gegevens zo snel mogelijk
verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of
indien er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen de verwijdering verzetten. Wij zullen u na de
uitvoering van uw verzoek nader berichten. Indien uw verzoek niet (geheel) kan worden uitgevoerd,
dan ontvangt u hierover van ons een gemotiveerde reactie.
Contactgegevens
Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen
CASS Group B.V.
Zandven 10
5508 RN Veldhoven
Nederland
Tel: +31 40 2282177
E-mail: INFO@CASSGROUP.NL
Website: WWW.CASSGROUP.NL
Aanpassing privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding
geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.cassgroup.nl. Indien deze
privacyverklaring wordt gewijzigd, dan zullen wij dit communiceren via onze website.
Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 september 2020.

