Privacyverklaring Nihon Food B.V.
Nihon Food B.V. vindt uw privacy belangrijk, in deze privacyverklaring willen wij u informeren op
welke manier Nihon Food B.V. uw privacy waarborgt. Nihon Food B.V. hierna te noemen Nihon is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Nihon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:











Bedrijfsnaam
Voor- en Achternaam contactpersoon
Straat en huisnummer
Plaats
Postcode
Telefoonnummer
Website/Email adres
Bankgegevens
KVK-nummer
BTW-nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Nihon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling;
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Om goederen en diensten bij u af te leveren;
- Nihon verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Uw gegevens worden op verschillende manieren via internet verstrekt. Dit gebeurt bijvoorbeeld
door het registratieformulier in te vullen voor een klanten-account bij nihonfood.nl website, een
bestelling te plaatsen of een nieuwsbrief aan te vragen.
U kunt uw persoonlijke gegevens ook aan ons verstrekken door contact op te nemen met Nihon Food
via e-mail of telefoon.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Nihon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren
daarvoor de bewaartermijnen die wettelijk zijn vastgelegd per categorie
persoonsgegevens.
Delen van persoonsgegevens met derden
Nihon verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat zij uw persoonlijke gegevens voor
hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. Nihon verstrekt geen (financiële) gegevens aan andere
partijen, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken en/of
fraude te voorkomen of te bestrijden of wij hiertoe een wettelijke verplichting heeft.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wanneer u de nihonfood.nl website bezoekt worden er cookies verzameld. Nihon gebruikt alleen
functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Nihon gebruikt
cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze
cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Nihon en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover
wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde
organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens mailen naar info@nihonfood.nl
We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nihon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ondanks dat Nihon er alles aan doet om
zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan, kan het voorkomen dat u het onverhoopt niet eens
bent met de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt en/of andere bezwaren heeft met
betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Nihon. In dat geval kunt u hiertegen
bezwaar maken. Uw bezwaar kunt u richten aan:, neem dan
contact op met onze klantenservice of via info@nihonfood.nl
Nihon heeft de volgende maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen:
-

Onze systemen zijn up-to-date en zijn standard voorzien van beveiligingssoftware,
virusscanner en firewall.
Alle informatie wordt tussen u en de website versleuteld via een beveiligde SSL verbinding
met encryptie algoritme van 256 bit , SHA-2 & 2048-bit signatures.

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens conform de AVG (GDPR) te verwerken. Indien u
daarover anders denkt, dan hoort Nihon dit graag van u. In het geval wij er onverhoopt niet samen
uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Wijzigingen Privacyverklaring
Nihon behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
deze privacyverklaring. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de
hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.
Contactgegevens:
Nihon Food BV
Nijverheidscentrum 5a
2761 JP Zevenhuizen
info@nihonfood.nl

