Privacy verklaring vintagelens.nl April 2018
Vintagelens verwerkt alle persoonsgegevens van de gebruikers die ons online veilingplatform
bezoeken en gebruik maken van onze dienst. Via deze Privacy Policy informeren wij u graag
welke gegevens wij verwerken en met welke doelstelling. Vintagelens is verantwoordelijk met
betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom is het belangrijk deze
informatie aandachtig door te nemen zodat u begrijpt hoe deze gegevens verwerkt worden en
welke uw rechten hierbij zijn.
1. Welk soort gegevens worden er verwerkt door Vintagelens?
Wij verwerken enkel gegevens die we van u mogen ontvangen zoals de gegevens waarmee u
zich de eerste keer registreert op ons platform of wanneer u contact met ons opneemt.
Hieronder kan u een overzicht vindenvan de gegevens die wij verzamelen .
Aanmaken account: voor het uitvoeren van onze dienst kunnen we u vragen bepaalde
informatie aan ons te verstrekken, zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres,
telefoonnummer, adres, bankrekeningnummer en indien van toepassing als niet particulier
een BTW- en ondernemingsnummer. Tijdens de registratie krijgt je een uniek User-ID in onze
database toegewezen waarmee we de dienst kunnen vergemakkelijken en uw activiteiten op
ons online veilingplatform kunnen volgen, zoals de biedingen die je doet, je aankopen en
betalingen. Je kan deze informatie in je profiel op elk gewenst moment zelf bijwerken en
indien gewenst andere informatie toevoegen. Wanneer u onze Dienst gaat gebruiken zullen
bepaalde gegevens in uw account bijgehouden worden, zoals je favoriete kavels, biedingen,
gewonnen kavels. U kunt deze informatie via uw profiel inzien.
Verwerken van betalingen: daar wij werken met een externe partij voor de verwerking van
betalingen, bewaren wij zelf geen gegevens bij de verwerking van betalingen zoals uw naam,
adres en rekeningnummer.
Wanneer u contact met ons opneemt bewaren wij de e-mails waarmee u ons contacteert. Dit
betreft ook eventuele meldingen die wij van anderen gebruikers ontvangen over u of over de
items die u heeft gekocht. We kunnen u vragen om per e-mail of via online enquête feedback
te geven op onze dienst. We stellen feedback zeer op prijs en zullen alleen
persoonsgegevens verwerken die door ons of een derde partij (zoals uw e-mailadres of
gebruikersnaam) voor interne analytische doeleinden zijn verzameld om onze website verder
te kunnen verbeteren.
2. Waarom verwerkt Vintagelens uw gegevens?
Wij kunnen de verzamelde gegevens voor volgende doeleinden gebruiken.
Verlenen van onze dienst: wij verwerken uw gegevens in eerste instantie voor het verlenen
van onze dienst en ervoor te zorgen dat u items kunt kopen
Marketing en communicatie: wij verwerken uw gegevens ook voor communicatie- en
marketingdoeleinden zoals: het opstellen van anonieme statistische informatie die we
gebruiken om onze website verder te kunnen optimaliseren; voor uw en ons gebruik van
sociale media.
Onregelmatigheden en wettelijke plichten: wij houden rekening met de risico’s en wettelijke
verplichtingen die linken met onze website. Hierbij aansluitend kunnen wij gegevens
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gebruiken voor: de beveiliging van ons website.
Vintagelens gebruiksvoorwaarden: wij kunnen ook bepaalde gegevens verwerken voor de
uitvoering en instandhouding van onze gebruiksvoorwaarden. Bijvoorbeeld voor: het
verwijderen, reduceren of aanpassen van gebruikersmateriaal op onze website.
3: Wanneer worden gegevens verstrekt aan derden?
De gegevens in uw profiel zijn afgeschermd. Andere gebruikers kunnen geen toegang krijgen
tot gegevens zoals uw naam, adres, uw persoonlijke e-mailadres en telefoonnummer.
4. Welke beveiligingsprocedures heeft Vintagelens?
Wij verwerken uw gegevens in conform met de Europese wetgeving inzake de
gegevensbescherming. Wij hebben bepaalde beveiligingsprocedures en technische
beperkingen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen illegale toegang,
vernietiging of wijziging.
5. Wat moet u doen bij schending van privacy?
Via ons contactformulier kan u melding maken van onrechtmatige activiteiten of een
schending van uw privacy signaleren op ons online veilingplatform. Wij eerbiedigen en
vrijwaren de privacy van de gebruikers die een melding doen of onderwerp zijn van een
dusdanige melding. Ongeacht onze juridische verplichtingen, worden de gegevens die aan
ons verstrekt worden in het kader van een melding altijd vertrouwelijk behandeld en zullen
deze gegevens alleen gebruikt worden voor het afwerken van de melding.
6. Wat gebeurt er met uw gegevens wanneer uw account wordt stopgezet?
Wanneer uw account door u of door ons wordt stopgezet, zullen wij al uw gegevens definitief
verwijderen. Dit zijn niet de gegevens die wij conform wettelijke bewaarplichten langer moeten
bewaren of die door andere gebruikers verwerkt worden, noch het gebruikersmateriaal dat wij
nog kunnen gebruiken concordant de in onze gebruiksvoorwaarden gegeven toestemming.
7. Hoe kunt u uw gegevens beheren?
U heeft recht tot inzage in uw gegevens. Indien blijkt dat wij incorrecte gegevens verwerkt
hebben of onterecht gegevens hebben verwerkt, heeft u het recht om een verbetering,
aanvulling of verwijdering te vragen. Deze verzoeken kunt u ons toesturen via ons
contactformulier of onze contactgegevens hier onderaan. Wij zullen zo snel mogelijk op uw
verzoek reageren en wanneer nodig uw gegevens zo snel mogelijk aanvullen, verbeteren,
verwijderen of de verwerking van van uw gegevens beperken.
8. Mag deze privacyverklaring gewijzigd worden?
Vintagelens is te allen tijde gerechtigd deze privacyverklaring aan te vullen of te wijzigen door
een gewijzigde Privacyverklaring op ons online veilingplatform bekend te maken. De meest
actuele Privacyverklaring is steeds te vinden op ons online veilingplatform. Indien een
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wijziging of aanvulling uw rechten of verplichtingen op eminente wijze beïnvloedt, zullen wij u
hiervan met een e-mail op de hoogte brengen of deze wijzigingen duidelijk onder uw
aandacht brengen op ons online veilingplatform wanneer u gebruik maakt van onze dienst.
9. Contact
Vintagelens.nl
CP de Grootstraat 16
1396 JT Baambrugge
Nederland

