Privacy- en Cookies Statement Hartman Websites

Inleiding
Wij zetten ons iedere dag in zetten we ons in om mensen optimaal te kunnen laten genieten
van het (buiten)leven. Dat doen we met onze collecties, maar ook met onze services. Daar
hebben we in sommige gevallen informatie voor nodig.
We doen dit niet zomaar. Het gaat per slot van rekening toch om je privacy en daar mag wat
ons betreft geen onduidelijkheid over bestaan. Hieronder vind je ons privacy- en cookies
beleid en laten we je weten hoe wij omgaan met je gegevens.
Voor vragen kan je altijd contact opnemen met info@hartman.nl

Identiteit van de onderneming
Hartman Outdoor Products B.V., hierna te noemen “Hartman” is gevestigd aan de
Goolkatenweg 55 7521 BE Enschede, Nederland.
Je kunt ons onder andere bereiken via:
Website:

http://www.hartman.eu

E-mailadres: info@hartman.nl

Cookies
Wat zijn cookies en hoe gebruikt Hartman ze?
Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden
opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet,
smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies”, bedoelen we
daarmee ook andere vergelijkbare technieken.
Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Op die manier kunnen we
ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op
de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag, zodat zij
gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-revelante
advertenties weg kunnen laten.
Hartman maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies:
Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig voor een juiste werking van onze website. Ze zorgen er bijvoorbeeld
voor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat je onze
website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te
worden gevraagd.
Analytische cookies
Deze cookies gebruiken we om voor de analyse van onze website. Wij willen bijvoorbeeld
graag weten hoe vaak onze website wordt bezocht en op welke pagina’s wordt geklikt. Deze
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analytische cookies hebben geen grote impact op de privacy, er hoeft dan ook geen
toestemming te worden gevraagd.
Tracking cookies
Deze cookies kunnen jouw surfgedrag volgen op onze website. Op die manier kunnen
adverteerders aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties
tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming. Bij jouw eerste
bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Privacy
Hoe verkrijgt Hartman jouw persoonsgegevens?
Hartman heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. Dit
kan door inschrijven voor nieuwsbrieven, door het meedoen aan acties of op andere wijze.
Altijd zal Hartman vragen om jouw gegevens te gebruiken.

Welke persoonsgegevens verwerkt Hartman ?
Hartman kan de volgende persoonsgegevens verwerken:





Naam
E-mailadres
Adresgegevens
Interesses

Hoe lang bewaart Hartman persoonsgegevens?
Hartman Outdoor Products B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Hartman verwerkt
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@hartman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Nieuwsbrieven
Wanneer je jezelf aanmeldt voor de nieuwsbrief kun je verwachten periodiek nieuwsbrieven per
e-mail te ontvangen. Je kunt jezelf te allen tijde uitschrijven voor deze e-mails via een link in de
nieuwsbrief.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hartman.nl. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouw is gedaan, kunnen we een kopie van een
identiteitsbewijs vragen. Ter bescherming van je privacy vragen we dan je pasfoto en
burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Hartman zal zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Ontvangers van de persoonsgegevens en doorgifte aan derden
Hartman verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hartman blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hartman neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische
en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan
contact op via info@hartman.nl.

Kan dit Privacy Statement gewijzigd worden?
Dit privacy- en cookies statement kan tussentijds aangepast worden om veranderingen
bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan je aan de
datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is.
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