PRIVACY &
COOKIESVERKLARING
VERSIE 1 (2019)

Beste bezoeker,
Allereerst… Wij zijn een kleine groep hobbybrouwers. We vinden het leuk om met bier bezig te zijn.
Wij hebben voorlopig geen enkele intentie om ons bier te verkopen en/of commerciële activiteiten
vanuit Goei Spul Brouwers te ondernemen. Om de mogelijkheid tot gezeik te minimaliseren
presenteren wij u bij deze… Privacy- en cookies verklaring.
Bedankt voor uw bezoek aan onze website van;
Naam:
Goei Spul Brouwers
Adres:
Hoogstraat 75
5051 RT GOIRLE
Telefoonnummer:
+31618011159
E-mailadres:
info@goeispul.nl
Website:

http://www.goeispul.nl

Voor Goei Spul Brouwers staat het belang van de bezoeker van onze website – uw belang – te allen
tijde centraal. Dat betekent dat wij onze diensten, producten én oplossingen bieden, die voor u
waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.
Integriteit en respect: kernwaarden van Goei Spul Brouwers.
1. Goei Spul Brouwers is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze gedragscode is
een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten.
Een exemplaar van de gedragscode kunt u aanvragen door een email te sturen naar;
info@goeispul.nl
2. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Goei Spul Brouwers om u zo goed mogelijk te
kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle
onderdelen van Goei Spul Brouwers, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies
of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de
uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor
het voorkomen, detecteren en bestrijden van fraude en witwassen. Als u geen informatie over
diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar door een email te sturen naar
info@goeispul.nl
3. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Goei Spul Brouwers zorgvuldig te werk. Zij
gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet
voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Goei Spul Brouwers jegens u is aangegaan, worden
zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
4. U heeft de mogelijkheid om aan Goei Spul Brouwers te vragen welke gegevens deze van u
verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u
schriftelijk aanvragen bij Goei Spul Brouwers. Onze contact gegevens kunt u vinden bij het tabblad
“contact” op onze website; http://www.goeispul.nl
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aansprakelijkheid
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit: Goei
Spul Brouwers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele
gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.
Persoonlijke gegevens. Wij hechten bijzonder veel waarde aan het vertrouwen dat u in Goei Spul
Brouwers heeft en alle persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwd zullen met de grootste zorg en
vertrouwelijkheid behandeld worden. Geen van uw gegevens wordt gebruik of verstrekt aan derden
en blijft uitsluitend beschikbaar voor administratieve doeleinden.

cookie settings
Wij gebruiken alleen ‘coekies’ bij de koffie! Onze website daarentegen maakt er geen gebruik van.

sociale media plugins
Onze website kan verschillende knoppen voor sociale media bevatten in de vorm van een link. Onder
meer de volgende knoppen voor sociale media zijn voorzien of worden voorzien (niet uitputtende
lijst): - Facebook – Instagram. We willen u er op wijzen dat, als u een website bezoekt waarop sociale
media plug-ins voorkomen, bepaalde gegevens (uw huidig IP-adres, bezochte sites, dag en uur van
bezoek van de websites enz.) naar deze sociale media diensten worden gestuurd, zelfs als u niet bent
aangemeld bij deze diensten. Als u reeds bent aangemeld bij de sociale media dienst wanneer u op
de knop klikt, kan de sociale media dienst deze gegevens ook gebruiken om uw gebruikersnaam en
mogelijk zelfs uw echte naam te achterhalen. Wij hebben geen controle over de omvang, de aard en
het doel van de verwerking van deze gegevens door de sociale media dienst. Gelieve te noteren dat
sociale media diensten perfect in staat zijn deze gegevens te gebruiken om gepseudonimiseerde en
zelfs geïndividualiseerde gebruikersprofielen aan te maken. Aan u de keuze om te beslissen of u wilt
dat uw persoonlijke gegevens naar sociale media diensten worden doorgestuurd, via de zogenaamde
2-Click-Methode. De 2-Click-Methode verwijst naar een techniek voor de bescherming van de
identiteit van consumenten indien op een website knoppen voor sociale media voorkomen. Het 2Click-systeem maakt gebruik van statische links, waarbij de knoppen door een gebruiker moeten
worden “geactiveerd” vóór gegevens worden doorgestuurd naar de sociale media server. Een knop
wordt geactiveerd met de eerste “click”. Eens de knop is geactiveerd, heeft de sociale media dienst
toegang tot alle hierboven vermelde informatie. Met een tweede “click” zal de gebruiker met de
website kunnen communiceren door gebruik te maken van zijn of haar profiel op het geactiveerde
sociale media platform, bijvoorbeeld door een bericht te delen of te “liken”. U vindt meer informatie
over gegevensbescherming met betrekking tot
Facebook op https://www.facebook.com/policy.php
Instagram op https://help.instagram.com/155833707900388

contacteer ons
De verantwoordelijke voor deze website is Goei Spul Brouwers en u kunt contact met ons opnemen
via e-mail: info@goeispul.nl . Indien u het contactformulier gebruikt om met ons in contact te
komen, verzamelen en verwerken we enkel uw naam, uw e-mailadres en uw vragen en
opmerkingen. Het staat u vrij ons meer informatie te geven. We verwerken uw persoonlijke
gegevens overeenkomstig Art. 6 (1) (f) AVG op grond van de gerechtvaardigde belangen u te
antwoorden en om met u in contact te blijven. De persoonlijke gegevens worden gewist wanneer ze
niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel (beantwoorden van uw vragen en opmerkingen).
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wettelijke leeftijd om alcohol te drinken
Deze website is niet bedoeld voor personen die de wettelijke leeftijd om alcohol te drinken nog niet
hebben bereikt.

klachten
Indien u van oordeel bent dat we uw wettelijke rechten of de toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming niet in acht hebben genomen, neem dan contact met ons op.

datum van inwerkingtreding en aanpassingen
Deze policy werd gecreëerd op en is in werking sinds 01 januari 2019. Wij behouden ons het recht
voor om, naar ons volledig eigen goeddunken, op elk ogenblik, delen van deze policy te wijzigen, aan
te passen, toe te voegen of te verwijderen. U dient deze pagina regelmatig te verifiëren teneinde
kennis te nemen van de meest recente versie van deze policy, aangezien uw voortgezet gebruik van
deze website na het plaatsen van wijzigingen aan deze bepalingen zal betekenen dat u deze
wijzigingen aanvaardt. Niettegenstaande het voorgaande, zullen wij niet retroactief belangrijke
wijzigingen aanbrengen aan ons gebruik van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming.
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