AANVULLENDE INFORMATIE

Laufen Benelux BV (hierna “Laufen” genoemd) met
identificatienummer 17083606 en met maatschappelijke
zetel Laufen Benelux BV, Meidoornkade 2a, NL 3392 AE
Houten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonlijke gegevens.
U kunt contact met ons opnemen via privacy@laufen.com of
via het postadres van Laufen*.
Laufen gebruikt de ingezamelde gegevens om u op het
platform te registreren;
- zodat u uw toekomstige inkopen kunt versnellen,
- zodat u van de aangegeven voordelen in verband met een
garantieverlenging kunt profiteren,
- zodat Laufen deze kan gebruiken om zijn producten te
commercialiseren,
- voor gebruik om vragen, eventuele updates, claims of
reparaties in verband met uw product af te handelen,
- om uw informatieverzoeken beter af te kunnen handelen
- en om uw betrekkingen met Laufen te kunnen nakomen,
onderhouden, ontwikkelen, monitoren en verbeteren.
Eveneens, mits dit bij de inzameling van de
persoonsgegevens is aangegeven, geeft u uw uitdrukkelijke
toestemming voor de verwerking van uw gegevens door
Laufen teneinde u te kunnen informeren over producten en
diensten, reclameacties en speciale aanbiedingen.

Uw persoonsgegevens worden door Laufen bewaard zolang
u niet om verwijdering verzoekt of totdat een periode van
10 jaar is verstreken sinds u het platform voor het laatst hebt
gebruikt.
De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is de
afwikkeling van de contractuele betrekkingen die
voortvloeien uit uw registratie op en uw gebruik van het
platform, met inbegrip van transacties die u eventueel via
het platform aangaat.
De velden op het formulier voor de gegevensinzameling die
met een sterretje zijn aangeduid, zijn verplichte velden. In
het geval dat u de verzochte gegevens niet via deze velden
verstrekt, kan Laufen naar eigen goeddunken van de
verwerking van uw verzoek afzien.
Onverminderd het bovenstaande gebeurt de verzending van
informatie over producten en diensten, promoties en
speciale aanbiedingen op basis van de toestemming die
eventueel is verleend, waarbij de intrekking van de
toestemming onder geen beding van invloed is op de
afhandeling van de contractuele betrekkingen die
voortvloeien uit de registratie op en het gebruik van het
platform met inbegrip van de transacties die u eventueel via
het platform aangaat.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden
prijsgeven zonder uw toestemming, behalve in die gevallen
dat de van toepassing zijnde regelgeving dat toestaat.

Niettemin informeren wij u dat de provider IBM, Softlayer
Technologies Netherlands B.V. de hosting service voor
Laufen verzorgt en dat de organisatie Roca Sanitario SA en
Laufen Bathrooms AG bepaalde marketingdiensten voor hen
verleent.
U kunt op elk gewenst moment uw recht van toegang tot uw
persoonlijke gegevens uitoefenen en om rectificatie vragen
van die gegevens die onjuist zijn. Tevens kunt u vragen om
verwijdering van uw persoonsgegevens, onder meer
wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor
zij ingezameld werden.
In gevallen zoals bedoeld in de toepasselijke regelgeving,
kunt u vragen om beperking van de behandeling van uw
persoonsgegevens. In dat geval zullen wij deze alleen
bewaren voor de formulering, uitoefening of verdediging
van claims, voor de bescherming van de rechten van een
natuurlijke persoon of rechtspersoon, of om redenen van
openbaar belang.
Voorts
kunt
de
overdraagbaarheid
van
uw
persoonsgegevens aanvragen, dat wil zeggen uw
persoonlijke gegevens waarover wij in onze archieven
beschikken in een gestructureerd, algemeen bruikbaar en
machineleesbaar formaat ontvangen.
In die gevallen vastgesteld in de wetgeving, kunt u bezwaar
aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
om redenen die verband houden met uw persoonlijke
situatie.

Voor de uitoefening van deze rechten kunt u contact
opnemen met Laufen op het postadres of het e-mailadres
vermeld in lid één van dit document.
U kunt op elk gewenst moment de verleende toestemming
voor elk van de hier aangegeven doelen intrekken, zonder
dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de
behandeling op grond van dergelijke toestemming voordat
deze werd ingetrokken.
Ten slotte delen wij u mee dat u het recht hebt te verzoeken
om
de
tussenkomst
van
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

