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Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten
vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze
gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen
voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen
beveiligde servers van DYYK of die van een derde partij.
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere
persoonlijke gegevens waarover wij beschik 

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt,
is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms
vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het
mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te
beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op
eigen beveiligde servers van Dyyk of die van een derde
partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met
andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een
beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze
diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt
gebruik van “cookies” (tekst bestandjes die op uw
computer worden geplaatst) om de website te helpen
analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het
cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de
website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde
servers van Dyyk of die van een derde partij. Wij
gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de
website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit
op te stellen en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor
andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw
toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten
behoeve van het doel van de betreffende applicatie en
zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele
gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze
werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van
uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van
en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen
leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is
daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring
te raadplegen.



Persoonsgegevens

DYYK 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: - Voor- en
achternaam
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-IP-adres
-Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te
maken, in correspondentie en telefonisch.
-Gegevens over uw activiteiten op onze website
Gegevens over uw surfgedrag over verschillende
websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel
is van een advertentienetwerk)
-Lijst met contactgegevens van de klant via een app -
Internetbrowser en apparaat type
-En bij bestelling de laatste cijfers van uw
bankrekeningnummer.

DYYK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of emaillen indien dit nodig is om
onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en
producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- DYYK analyseert uw gedrag op de website om daarmee
de website te verbeteren en het aanbod van producten
en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
- DYYK verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier
wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
hebben voor onze belastingaangifte.

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 via
shop@dyyk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

DYYK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Wij bieden alle bezoekers
de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen
van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons
is verstrekt. We gebruiken uw gegevens alleen wanneer u
ons uw toestemming hebt gegeven, wanneer dit nodig is
om de door u gevraagde diensten te leveren, wanneer dit
nodig is om wettelijke rechten uit te oefenen of aan
wettelijke verplichtingen te voldoen, of voor normale
zakelijke doeleinden van het soort zoals uiteengezet in
dit beleid. We delen uw gegevens alleen wanneer u ons
daarom vraagt, wanneer dit nodig is om zaken met u te
doen en u de diensten aan te bieden, of wanneer dit
nodig is om juridische redenen. Andere bedrijven
bijvoorbeeld onze ICT partner hebben bepaalde
gegevens ook. Zij hebben ook een privacy policy om te
voldoen aan de privacy wet. Ten slotte zullen bedrijven
die ons helpen onze diensten te leveren, ook uw
gegevens namens ons verzamelen en gebruiken zoals
bijvoorbeeld DHL.

Het veilig houden van uw persoonsgegevens is onze
hoogste prioriteit. We beperken de toegang tot
medewerkers van DYYK, en onze ict partner die uw
gegevens moeten behandelen om hun werk te doen en
onze diensten te leveren.

Helaas kan geen enkele website of app volledige
beveiliging garanderen, maar we hebben er alles aan
gedaan om uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te
houden. We gebruiken TLSen HTTPS-versleuteling om
uw persoonsgegevens te beschermen wanneer we deze
doorgeven via internet.

Als u een DYYK account heeft, kunt u op elk gewenst de
belangrijkste persoonsgegevens die aan uw profiel zijn
gekoppeld, inzien, bewerken, downloaden of verwijderen
door naar uw profiel te gaan. U heeft ook rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die we over u
hebben. U kunt deze rechten uitoefenen door contact
met ons op te nemen. We gebruiken cookies en
vergelijkbare technologieën.
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