Privacy verklaring Ohmann Leer B.V.
Deze privacy verklaring geeft een beschrijving van ons beleid en onze procedures voor de
verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens.
Ohmann Leer B.V. (hierna te noemen Ohmann) hecht veel waarde aan uw privacy en stelt daarom
alles in het werk om de veiligheid en vertrouwelijkheid met betrekking tot uw gegevens te
waarborgen.
Verzameling van persoonsgegevens
Ohmann verzameld en verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze aan ons verstrekt.
De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn als volgt:
Bedrijfsnaam
Naam
Adres
Telefoonnummer
Email adres
Onze website is voorbehouden voor volwassenen en biedt, geen voor minderjarigen, bedoelde
diensten aan. Ohmann kan echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Indien wij
gegevens ontvangen van een minderjarige en hiervan op de hoogte zijn, nemen wij dit uiteraard niet
op in ons bestand.
Gebruik van persoonsgegevens
Ohmann gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke doeleinden.
Dit omvat het:
Informeren met betrekking tot wijzigingen van producten of diensten door middel van het
versturen van onze nieuwsbrief
Uitvoeren en beheren van commerciële activiteiten
Informeren over en uitnodigen voor onze events
In iedere nieuwsbrief die u ontvangt bestaat de mogelijkheid tot uitschrijving.
Bewaren van persoonsgegevens
De bewaartermijn van uw persoonsgegevens hangt af van het doel waarvoor Ohmann deze gegevens
gebruikt. Ohmann zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk, anders dan voor
doeleinden die zijn genoemd onder ‘’gebruik van persoonsgegevens’’ of om aan wettelijke
verplichtingen te voldoen. Het is mogelijk dat wij bepaalde gegevens langer bewaren, ook na uw
eventuele afmelding, als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
Delen van persoonsgegevens
Ohmann verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
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Inzien van persoonsgegevens
U beschikt, met betrekking tot uw persoonsgegevens, over de volgende rechten:
Recht op toegang tot uw persoonsgegevens (u kunt een kopie ontvangen van de door ons
verzamelde info)
Recht tot het verbeteren wanneer de gegevens onjuist zijn
Recht op het laten verwijderen van uw gegevens
Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens
Recht op verdraagbaarheid van uw gegevens
Gebruik van Cookies
Via onze website maakt Ohmann gebruik van cookies, een tweetal cookies worden toegepast.
Namelijk, DoubleClick en Google Analytics.
Geautomatiseerde besluitvorming
Ohmann neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen 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 (medewerker van Ohmann) tussen
zit. Ohmann maakt gebruik van de volgende programma’s:
Mailchimp
Exact online
UPS Campusship
Wijzigingen privacy beleid
Ohmann kan dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Onderaan iedere pagina staat vermeld
wanneer het bestand voor het laatst is bijgewerkt. Alle wijzigingen gaan in bij hun publicatie op de
website. Ohmann leer nodigt u uit om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de
hoogte blijft van de meest recente versie.
Contact
Via onze website heeft uw de mogelijkheid een contactformulier in te vullen. Wij behandelen de
NAW gegevens die hierin ingevoerd worden, uiteraard op de manier als bovenstaand beschreven.
Wenst u contact op te nemen met Ohmann omtrent uw gegevens?
Ohmann Leer B.V.
Tweelingenlaan 75
7324 BK Apeldoorn
Tel: +31 (0) 55 360 2626
info@ohmannleather.com
Wanneer u ontevreden bent over de manier waarop Ohmann met uw gegevens omgaat, dan kunt u
hiervan melding maken bij autoriteit persoonsgegevens.
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