Privacy verklaring Abbot Kinney’s BV
25 Mei 2018
Abbot Kinney’s hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van alle
betrokken personen, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door Abbot
Kinney’s dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Abbot
Kinney’s houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming
persoonsgegevens stelt.
In deze Privacy Verklaring geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de
verwerking van persoonsgegevens door Abbot Kinney’s.
Verwerking persoonsgegevens
Abbot Kinney’s verwerkt de persoonsgegevens van klanten, websitebezoekers,
medewerkers, leveranciers, externe relaties en sollicitanten.
Abbot Kinney’s is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens.
Onze contactgegevens:
Abbot Kinney’s BV
Nieuwe Hemweg 2
1013BG Amsterdam
info@abbotkinneys.com
Abbot Kinney’s verwerkt persoonsgegeven voor verschillende doelen;
Het verwerken van jouw vragen, klachten of reacties via ons webformulier op de
website of de email
Een consumentenonderzoek waarvoor jij in een klantenpanel zit of online hebt
deelgenomen
Winacties waar je aan deelneemt op onze social mediakanalen
Via Google Analytics wordt informatie verzameld omtrent jouw klik- en bezoekgedrag
op onze website. Google Analytics verkrijgt deze informatie middels jouw IP-Adres. Zij
hebben geen toestemming gekregen om jouw gegevens te delen met derden.
Wij vinden het belangrijk om onze producten verder te kunnen ontwikkelen, daarom
gebruiken wij jouw gegevens voor bijvoorbeeld:
- Het verbeteren van onze dienstverlening, waaronder het gebruiksgemak van de
website
- Consumentenonderzoek waar je aan deelneemt als je daarvoor toestemming geeft
Wij zijn wettelijk verplicht om je bepaalde gegevens aan andere organisatie door te geven of
te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor:
- Administratie gegevens voor de Belastingdienst

Bescherming van gegevens
Abbot Kinney’s respecteert en beschermt jouw persoonsgegevens. Wij hanteren de
volgende regels:
- Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om
- Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor levering van producten en diensten aan je
en verkopen je gegevens niet aan derden
- Wij verwerken niet meer gegevens dan nodig
- Wij bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is
voor de verwerking van jouw gegevens.
Jouw gegevens kunnen gedeeld worden binnen geheel Abbot Kinney’s maar kunnen alleen
gebruikt worden door medewerkers die de gegevens voor hun werk nodig hebben.
We delen persoonsgegevens met derden die door ons zijn ingeschakeld om diensten aan je
te leveren. Deze derden worden alleen ingeschakeld als zij aantoonbaar aan de privacyvoorwaarden voldoen. Tevens kunnen jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden
als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, denk hierbij aan bijvoorbeeld de Belastingdienst. Jouw
persoonsgegevens worden niet verkocht.
Wanneer gegevens niet langer bewaard mogen worden vernietigt Abbot Kinney’s jouw
persoonsgegevens of we maken jouw gegevens anoniem door alles wat naar jouw verwijst
te verwijderen, naam, e-mail adres, etc. Dit is voor rapportages en interne analyses.
De bewaartermijn van gegevens is afhankelijk van de aard van de gegevens en de
doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. Dit zijn de verwijdertermijnen:
- Salarisgegevens dienen tot 7 jaar na einde dienstverband bewaard te worden. Dit is
verplicht door de Belastingdienst.
- Webformulieren met jouw verzoeken / vragen / suggesties; deze worden een jaar na
het invullen verwijderd
- Klachten worden een jaar nadat de zaak is afgehandeld verwijderd
- Consumentenonderzoek; je gegevens worden tot een jaar na je deelname aan je
laatste consumentenonderzoek bewaard
- Winacties; deze worden een jaar na het meedoen verwijderd
Jouw persoonsgegevens worden in principe opgeslagen binnen de Europese Unie. In het
geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie,
zorgen wij ervoor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. Wij sluiten in
zo een geval speciale contract om de privacy te waarborgen.
Onze website bevat links naar websites van Facebook, Instagram en Linked In. Deze Privacy
verklaring geldt alleen voor onze website en wij raden je aan het privacy beleid van de
websites waarnaar verwijzen wordt ook te raadplegen.
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Abbot Kinney’s onder meer verbonden aan:
- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Inzien van gegevens
Je kunt bij Abbot Kinney’s je gegevens inzien, hiervoor kun je een mail sturen naar
info@abbotkinneys.com.
Je kunt ons ook een verzoek sturen om je persoonsgegevens te wijzigen of te blokkeren, dit
kan ook per email.
Stuur wel even een kopie-id mee zodat we zeker weten dat het jouw gegevens zijn. Vergeet
daarbij niet jouw BSN en foto onleesbaar te maken.
Abbot Kinney’s is verplicht jouw persoonsgegevens te verwijderen na het verlopen van de
wettelijke bewaartermijn of als wij jouw gegevens niet langer nodig hebben. Daarnaast kun
je een verzoek tot verwijdering indienen. Indien je jouw gegevens wilt verwijderen kun je
een e-mail sturen. Wij zullen jouw gegevens dan verwijderen, behalve als de wettelijke
bewaartermijn nog niet is verstreken.
Wijzigen van Privacy Verklaring
Abbot Kinney’s kan deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als de wetgeving wordt
aangepast of als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan passen wij de Privacy verklaring daarop
aan. De meest actuele verklaring staat op de website.
Deze verklaring is het laatste gewijzigd op 25 mei 2018.
Solliciteren bij Abbot Kinney’s
Wanneer je solliciteert bij Abbot Kinney’s gaan wij zorgvuldig met je gegevens om. Wel
adviseren wij jou alleen de gegevens toe te sturen die relevant zijn voor de sollicitatie.
Wij bewaren je gegevens gedurende het sollicitatie proces en wanneer er geen plek voor je
is zullen je gegevens worden verwijderd.
Indien wij besluiten je gegevens nog even te bewaren voor een eventueel latere vacature
zullen wij jou daarom toestemming vragen en daar ook een bewaartermijn bij aangeven.
Wanneer je in dienst treedt bij Abbot Kinney’s zullen wij je gegevens bewaren volgens de
daarvoor gestelde wettelijke bewaartermijn.
Meer informatie
Meer informatie over de privacywet vind je op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je er
toch nog vragen over hebben of suggesties horen wij het graag, je kunt ons contacteren op
info@abbotkinneys.com.

