Privacybeleid Drievriendenhof

Winkelgebied Drievriendenhof gevestigd aan Drievriendenhof, 3311 NM
Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens en correspondentieadres:
A: Winkelcentrum Drievriendenhof, Postbus 7971, 1008 AD Amsterdam.
W: www.dri3vriendenhof.nl.
E: marketing.nl@cbre.com.
Persoonsgegevens die wij verwerken

Drievriendenhof 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 (mogelijk) verwerken: Voornaam,
achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en/of foto’s.

Website
Privacy is belangrijk voor Drievriendenhof. In verband met veiligheid is onze
website is zo gebouwd dat deze geen cookies op uw computer plaatst. De
website van Drievriendenhof is derhalve niet in staat om persoonsgegevens op
te slaan. Op de website staan plug-ins van Google Analytics, Facebook, Twitter en
Pinterest. Google heeft scherpe maatregelen ondernomen om de functionele
analytics te verwerken zonder dat er cookies worden gebruikt. Hiervoor wordt
bijvoorbeeld uw IP-adres gemaskerd en daarom hebben wij slechts toegang tot
geanonimiseerde data. Voor de opslag van deze geanonimiseerde data hanteren
wij de minimale bewaartermijn van 14 maanden. De plugins van Facebook,
Twitter en Pinterest maken gebruik van een programmeercode welke wordt
uitgevoerd op hun eigen servers, in tegenstelling tot een cookie die geplaats zou
worden op uw computer of digitale apparaat. Het kan door uw browser echter
worden aangemerkt als “soortgelijke techniek”. Al deze partijen zijn aangesloten
bij het Privacy Shield Programma en voldoen daarmee aan een volgens de
Europese Commissie passend beschermingsniveau. Op onze website is een SSLcertificaat geïnstalleerd. Met SSL worden gegevens versleuteld verzonden, zodat
ze niet onderschept kunnen worden.
Winacties & events
Indien u zich opgeeft voor deelname aan een winactie of event, dan zetten wij
uw naam en e-mailadres op een deelnemerslijst. Houdt u er rekening mee dat
wij met u moeten communiceren indien u de winnaar blijkt te zijn van een
promotionele actie.

Promotiemateriaal
Indien wij een foto van u maken, dan zullen wij u verzoeken een portretrecht
formulier te ondertekenen. Hierbij geeft u toestemming aan ons om de
gemaakte foto’s te mogen gebruiken, bijvoorbeeld op onze social-media.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

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. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons
op via marketing.nl@cbre.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Drievriendenhof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het
verbeteren van het functioneren van de sociale plug-ins op onze website,
waardoor deze sneller laadt en gebruiksvriendelijker is. Daarnaast verwerken wij
uw gegevens op uw verzoek: omdat u graag deel wilt nemen aan een winactie of
een event. In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat wij op basis van wettelijke
verplichtingen administratie moeten bijhouden van bepaalde gegevens.
Geautomatiseerde besluitvorming

Drievriendenhof 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 de
Drievriendenhof) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Drievriendenhof bewaart functionele en analytische cookies van de website
maximaal 14 maanden. Aanmeldingen voor deelname aan events en winacties
worden na afloop van de promotie direct verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden

Drievriendenhof deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van diensten en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan een dienstverlener voor
administratieve cloudoplossingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in
onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor

eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Drievriendenhof kiest daarbij voor gedegen partijen die zich over de loop van de
jaren hebben bewezen. Drievriendenhof verstrekt uw persoonsgegevens niet
aan andere derden zonder uw nadrukkelijke toestemming.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Informatie over cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken vindt u
bovenin dit document, onder het kopje “Persoonsgegevens die wij verwerken” &
“website”. Drievriendenhof verwerkt of deelt geen persoonsgegevens voor
doeleinden waarvoor wij uw toestemming hoeven te vragen. 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.
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 Drievriendenhof en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, 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 sturen naar
marketing.nl@cbre.com. 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.
Drievriendenhof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Drievriendenhof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via marketing.nl@cbre.com.
Updates van het Privacybeleid

Drievriendenhof kan dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien of bijwerken. Deze
wijzigingen gaan in op het moment van publicatie (tenzij anders vermeld).
De laatse update is gedaan op 10 september 2018.

