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Uw privacy 

Uw privacy is belangrijk voor ons. Ons privacy-beleid is er op gericht om persoonsgegevens 

rechtmatig, behoorlijk en voor alle betrokkenen transparant te verwerken. In deze privacyverklaring 

wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen via onze interactie met u en hoe 

wij met die gegevens omgaan. 

 
Welke gegevens verzamelen en verwerken wij? 
Wij verzamelen persoonsgegevens van contactpersonen van klanten en toeleveranciers. Deze 
persoonsgegevens worden verzameld in verband met de producten en diensten, die wij aanbieden. 
Hieronder vallen zowel gegevens die offline worden verzameld, als gegevens die online - 
bijvoorbeeld via ons bestelprogramma of onze website - worden verzameld. Van deze 
contactpersonen verzamelen wij de namen, emailadressen en telefoonnummers. 
 
Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van consumenten. Dit gebeurt enkel voor het uitvoeren 
van zogenaamde dropshipmentleveringen namens klanten aan die consumenten. Van deze 
consumenten verzamelen wij de NAW-gegevens. Wij doen dat als verwerker. 
 
Doelen voor het verwerken van de persoonsgegevens 
Wij verzamelen deze persoonsgegevens van onze contactpersonen voor onze bedrijfsvoering. Deze 
gegevens worden gebruikt om te kunnen inkopen, te verkopen, om onze producten te leveren, om 
met u te communiceren en u te factureren.  
 
Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om u te kunnen voorzien van onze nieuwsbrieven en 
weekaanbiedingen. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken, welk bezwaar kosteloos 
binnen vier weken zal worden geëffectueerd.   
 
Wij verwerken persoonsgegevens van consumenten uitsluitend namens onze opdrachtgever/klant. 
Deze bepaalt het doel en de middelen van deze gegevensverwerking.   
 
Grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens 
De gegevensverwerking is gebaseerd op de grondslag dat deze noodzakelijk is voor het aangaan en 
uitvoeren van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd 
belang van ons, te weten voornoemde direct marketing door middel van nieuwsbrieven en 
weekaanbiedingen.  
 
Verwerking van persoonsgegevens door derde partijen 
Wij delen de persoonsgegevens enkel met onze verwerkers, benodigd voor onze bedrijfsvoering, 
zoals providers en toeleveranciers. Met deze verwerkers worden voordat de verwerking start 
verwerkersovereenkomsten aangegaan met daarin opgenomen onder andere passende technische 
en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waaronder geheimhoudingsverplichtingen. 
  
Welke bewaartermijnen zijn van toepassing? 
Persoonsgegevens van contactpersonen van klanten en leveranciers worden bewaard zo lang als de 
relatie met de betreffende klant c.q. leverancier voortduurt, tenzij gebleken is dat de contactpersoon 
eerder uit dienst is getreden bij de betreffende klant of toeleverancier. 
 



 

 

Deze persoonsgegevens blijven daarnaast bewaard zolang wij wettelijk verplicht zijn om de 
onderliggende bescheiden en data te bewaren of deze aan te houden om onze rechten te 
waarborgen. 
 
Deze persoonsgegevens worden voor marketingdoeleinden slechts bewaard gedurende maximaal 
een maand na een ingediend bezwaar.  
 
Persoonsgegevens van consumenten die wij als verwerker verkrijgen worden bewaard en vernietigd 
in overeenstemming met de instructies van en afspraken met de betreffende 
verwerkingsverantwoordelijke.    
 
Zodra de bewaartermijn is afgelopen worden de persoonsgegevens bewaard in fysieke vorm 
geshredderd door een daartoe gespecialiseerde derde. Digitale persoonsgegevens worden dan 
gewist uit alle applicaties, logs, bestanden, archieven door een daartoe gespecialiseerde derde. 
 
Mailchimp 

U ontvangt onze nieuwsbrieven en weekaanbiedingen omdat u klant bent of omdat u daarvoor 
toestemming hebt gegeven. Voor het verzenden van nieuwsbrieven en weekaanbiedingen maken wij 
gebruik van Mailchimp. Mailchimp is een in de Verenigde Staten gevestigd online marketingplatform. 
Mailchimp staat op de lijst van bedrijven die deelnemen aan het Privacy Shield. De servers van 
Mailchimp staan in de Verenigde Staten. Mailchimp maakt bij het versturen van onze nieuwsbrieven 
en weekaanbiedingen gebruik van onder meer first en third party tracking en targeting cookies, 
pixels, web beacons en andere middelen om onder andere gegevens van de ontvangers van onze 
nieuwsbrieven en weekaanbiedingen te vergaren en hun gedrag in kaart te brengen (‘profiling’). 
Deze gegevens worden onder meer gedeeld met andere online marketing- en social mediaplatforms 
en derden. De gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrieven en weekaanbiedingen worden 
onder meer gebruikt om hen gericht te kunnen voorzien van gepersonaliseerde advertenties. Voor 
verdere informatie verwijzen wij naar de Privacy en Cookie statements van Mailchimp, in te zien en 

te downloaden via https://mailchimp.com/help/about-the-general-data-protection-regulation/. Uw 
eventuele verzoeken betrekking hebbend op uw privacy kunt u rechtstreeks richten aan Mailchimp 
via personaldatarequests@mailchimp.com. Eventuele vragen kunt u rechtstreeks stellen via 
privacy@mailchimp.com. U kunt zich voor onze nieuwsbrieven en/of weekaanbiedingen uitschrijven 
door middel van de link die bij iedere nieuwsbrief en weekaanbieding gevoegd is.  

 
Wat zijn uw rechten ten aanzien van de door onze verwerkte persoonsgegevens? 
Betrokkenen hebben onder andere het recht op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering, 

beperking, verzet, dataportabiliteit en het recht om niet te worden onderworpen aan 

geautomatiseerde gegevensverwerking. Ook bestaat het recht bezwaar te maken tegen direct 

marketing. 

Deze rechten van betrokkenen dienen immer te worden gerespecteerd. Verzoeken worden door ons 
binnen een maand kosteloos uitgevoerd. 
 
Heeft u een vraag of klacht dan kunt deze mailen aan info@verwimp.nl. Wij beantwoorden deze zo 
snel mogelijk. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Wijziging in onze privacyverklaring 
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie op onze 
websites te plaatsen, waarbij dan expliciet de datum van de bijgewerkte versie wordt vermeld. 
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