Privacyverklaring Njoy 4 Dogs
Njoy 4 Dogs , gevestigd aan de Beverhof 39 te Winschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Njoy 4 Dogs
Beverhof 39
9675 NH Winschoten
M: 06-53415797
W: www.njoy4dogs.nl
E: info@njoy4dogs.nl
IBAN: NL46INGB0006110095
KvK: 75089459
Persoonsgegevens die Njoy 4 Dogs verwerkt
Njoy 4 Dogs verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt over jou en jouw hond(en), bijvoorbeeld
telefonisch, via de email, sms of app.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
• Het verlenen en factureren van onze diensten.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (denk hierbij
aan de Belastingdienst) of als dit noodzakelijk is in het belang van uw hond (denk hierbij aan de
dierenarts).
• Als u informatie bij ons inwint en geen klant wordt dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet.
E-mails die u naar ons stuurt worden na beantwoording verwijderd als u besluit geen klant te
worden.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De genoemde persoonsgegevens bewaren wij 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar
terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.
Delen van persoongegevens met derden
Njoy 4 Dogs verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Website
Njoy 4 Dogs houdt op haar website geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Verder
maken wij geen gebruik van cookies.

Recht op inzage en rectificatie
U mag te allen tijde de gegevens die Njoy 4 Dogs van u heeft verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist
zijn. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
Beveiliging
Njoy 4 Dogs 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 met ons op.
Klachten
Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Mocht u ergens vragen over hebben dan kunt u altijd even contact zoeken.

