Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 4CleverDental,
gevestigd aan Mr. P.C. Vermaatlaan 8, 3176 XC Poortugaal Nederland, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacybeleid 4Cleverdental
Wat zijn de ‘juridische gronden’ voor het gebruik van uw gegevens?
Volgens de privacywetgeving moeten we zeggen welke ‘juridische gronden’ we hebben om uw
gegevens te gebruiken. We hebben gegevens van u nodig vanwege de contractuele afspraken tussen
u en 4CleverDental, zoals uw aankoop van een product of uw recht op garantie. Dit is het geval bij:





Bestellen
Bezorging
Retour & reparatie
Contact met onze klantenservice

Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al
onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan uw
privacy. Dit geldt voor:







Bezoek van de 4CleverDental -website
Nieuwsbrief & e-mail
Persoonlijk advies
Contact met onze klantenservice
Acties
Social media

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld
wanneer we fraude vermoeden en soms heeft u ons zelf toestemming gegeven om uw gegevens te
gebruiken, zoals wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit houden we netjes bij.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de
levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. We geven uw gegevens echter
alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze
partijen: bezorgpartners, leveranciers, productondersteuning, administratie partners, IT-dienstverlener.
Onze bezorgpartner moet tenslotte uw bestelling afleveren op het juiste adres. Partijen zoals
marketing- en onderzoeksbureaus komen in beeld zodra we u persoonlijk advies willen geven of
gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van uw interesse in bepaalde producten. Verder
zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van
fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af
te geven.
De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een
dienst te leveren namens 4CleverDental. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en
beschermen van uw gegevens. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die
cookies op onze website verzamelen. U leest hier meer over in ons cookiestatement en het privacy
beleid van deze partijen. We verkopen uw gegevens nooit aan derden.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben
tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen
regelmatig gecontroleerd worden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?








We bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle
data die we van u hebben of gebruiken we uw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig
hebben voor interne analyses en rapportages. In de praktijk betekent dit dat we bepaalde termijnen
aanhouden, waarna we uw gegevens verwijderen. Dit zijn ze:
Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar. Na die periode gebruiken we uw gegevens alleen
anoniem, voor interne rapportages.
Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7
jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages. U moet zelf
ook de facturen van uw aankopen goed bewaren, voor wanneer bijvoorbeeld uw garantie verloopt.
Als u uw product door 4CleverDental laat repareren of vervangen, bewaren we uw melding en
contactgegevens 7 jaar. Daarna gebruiken we uw gegevens alleen anoniem, voor interne
rapportages.
Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming heeft gegeven voor het ontvangen
van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als u op een
gegeven moment beslist dat u de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt
ontvangen, bewaren we het intrekken van uw verzoek.
Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Niet leuk, wel nodig.

Wat zijn jouw rechten?
Uiteraard blijft u de baas over uw gegevens. Wilt u inzage krijgen in uw persoonsgegevens en een
kopie ontvangen? Of wilt u uw gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of uw emailvoorkeuren aanpassen? Geen probleem. U kunt het ons laten weten per post of e-mail. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Op die manier kunt u ook bezwaar maken tegen het
gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden of aangeven dat u vindt dat uw privacy zwaarder
weegt dan ons belang. In dat geval bekijken we de situatie opnieuw.
Uitschrijven voor de nieuwsbrief is zo gepiept. Dat doet u via de link onderaan de nieuwsbrief zelf. En
wilt u helemaal geen cookies meer? Ook dat kunt u zelf regelen. Lees in ons cookiestatement hoe u
dat doet.

Minderjarigen
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
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan
verwijderen wij deze informatie.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
4CleverDental neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van 4CleverDental) tussen zit.

Heeft u vragen of klachten?
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via
onderstaande contactgegevens.
Telefonisch

+31(0)10-2004050
Maandag tot en met vrijdag van 09.00uur tot 17.00uur

Email

info@4cleverdental.nl of via het contactformulier op onze website

Post

4CleverDental
Mr. P.C. Vermaatlaan 8
3176 XC Poortugaal

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond
van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

