
In dit bestand vindt u de privacy verklaring van Gliding Dutchman Surf Crafts. Hierin leggen 

wij u uit hoe er met uw persoonlijke data wordt omgegaan die wordt verzameld door ons 

bedrijf. 

 

Gliding Dutchman Surf Crafts is een bedrijf dat surfproducten produceert, maar daarnaast 

ook surfproducten importeert naar Nederland. 

 

In sommige gevallen kan Gliding Dutchman Surf Crafts uw gegevens gebruiken. Het is 

belangrijk dat wij u hierover informeren maar ook wat uw rechten zijn. Dit leggen wij in deze 

privacyverklaring uit. Wanneer u zich niet comfortabel voelt met het gebruik van 

persoonlijke data door Gliding Dutchman Surf Crafts, neem dan graag contact met ons op.  

 

info@glidingdutchman.nl | Haarlemmerstraatweg 79, 1165MK Halfweg 

 
1: Doeleinden 
 
Voor bepaalde doeleinden wordt persoonlijke data door ons verzameld: nieuwsbrieven, 
contact en analytics.  
 

1. Nieuwsbrieven. Wanneer u uw e-mail adres doorgeeft, hebben wij de mogelijkheid 
om nieuwsbrieven naar u te sturen. Deze nieuwsbrieven hebben naast commerciële 
doeleinden ook een doel om klanten van informatie te voorzien.  

2.  Contact. Gliding Dutchman verzameld uw gegevens wanneer u contact met ons 
opneemt via desbetreffende formulieren.  

3. Google Analytics. De site van Gliding Dutchman vergaart persoonlijke gegevens om 
zo de website te optimaliseren. Deze persoonlijke data blijven anoniem en hierdoor 
dus niet verbonden aan uw persoonlijke gegevens. Voorbeelden van data voor 
analytics zijn op welke pagina de website het meest wordt verlaten of bezoeksduur 
van de website.  

 
Wij zullen uw persoonlijke data alleen gebruiken wanneer u ons toestemming daarvoor 
geeft.  
 
2: Ontvangers 
 
De persoonlijke data die Gliding Dutchman Surf Crafts vergaart worden worden beheerd 
met:  
 

1. Ascend by Wix. Wij gebruiken Ascend by Wix als oplossing voor interactie met 
consumenten. Ascend by Wix helpt ons met handige automatiseringen, het 
verbeteren van onze marketing capaciteiten en het groeien van ons bedrijf in het 
algemeen. 

2. Mijndomein. De host van de e-mail van Gliding Dutchman Surf Crafts is mijn domein. 
Wanneer u ons contacteert via de mail of desbetreffende formulieren op de website, 
dan wordt dit opgeslagen op de servers van Mijndomein.  

3. Wix. De website wordt gehost door Wix. Al uw gegevens die u invoert op de site van 
Gliding Dutchman worden opgeslagen op de servers van Wix. 
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3: Periode van opslag 
 
Gliding Dutchman Surf Crafts bewaart uw gegevens voor een bepaalde tijd, echter nooit 
voor een langere tijd dan noodzakelijk. Echter bewaren wij uw gegevens langer indien wij dit 
op basis van de wet verplicht zijn. 
 

1. Contact. Wanneer u contact met ons opneemt dan bewaren wij jouw persoonlijke 
data (naam, eventuele bedrijfsnaam en mail adres) op de server van onze mail.  

 
2. Analytics. Gegegevens die worden vergaard door middel van Google Analytics 

worden voor onbepaalde tijd vast gehouden in Google Analytics. 
 

4: Beveiliging 
 

1. Alleen bereikbaar met onze eigen sorftware. Wij als Gliding Dutchman Surf Crafts 
maken geen materiële kopieën van uw persoonlijke data. Dit gezegd hebbende de 
persoonsgegevens die wij van u bewaren zijn alleen bereikbaar via bovengenoemde 
software met een accountsnaam en wachtwoord die alleen in ons bezit is.  

 
2. Apparatuur. De apparatuur die wij gebruiken om uw persoonlijke data te openen 

blijft beperkt tot enkele apparaten. Daarnaast is voor deze enkele apparaten 
wederom een wachtwoord of vingerafdruk nodig om deze aan te zetten.  

 
3. SSL: Voor extra beveiliging van uw persoonlijke data is de website van Gliding 

Dutchman Surf Crafts beveiligd met een SSL-certificaat. De aanwezigheid van dit 
certificaat is te herkennen  aan het slotje boven in de URL-balk. De aanwezigheid van 
dit slotje (SSL-certificaat) garandeert dat de verbinding prive is.  
 

5: Uw rechten 
 

1. Uw recht op inzage. U heeft voor onbepaalde tijd het recht om uw persoonlijke data 
in te zien die zijn vergaard door Gliding Dutchman Surf Crafts. Neemt u a.u.b. contact 
met ons op via e-mail om een overzicht van uw persoonlijke data van uw gegevens in 
te kunnen zien.  

2. Wanneer uw persoonlijke data vergaart door ons niet kloppen, zijn wij als Gliding 
Dutchman Surf Crafts verplicht om uw gegevens kloppend te maken.  

3. Overdachtsrecht. Het is uw recht om uw persoonlijke data op te vragen wanneer 
deze nodig zijn bij een andere partij of dienst. Gliding Dutchman Surf Crafts is dan 
verplicht om uw persoonlijke data over te dragen aan de andere stakeholder. 

4. Het recht op verwijderen. Gliding Dutchman Surf Crafts is verplicht om uw 
persoonlijke data te verwijderen wanneer u ons dit verzoekt.  

5. Recht van klachten op gebruik van persoonlijke data. U heeft het recht om een 
klacht in te dienen wanneer Gliding Dutchman Surf Crafts in uw ogen niet oprecht 
gebruik maakt van uw persoonlijke data. 

6. Wanneer u wilt dat Gliding Dutchman Surf Crafts stopt met het gebruik van uw 
persoonlijke data, heeft u het recht om ons te stoppen dit te doen. 

 



U kunt van deze zes bovengenoemde rechten gebruik maken door een e-mail toe te sturen 
naar info@glidingdutchman.nl. Voeg bij deze e-mail graag een kopie van uw 
identiteitsbewijs zodat wij zeker weten dat het om u gaat. Het id-bewijs nummer en Burger 
Service Nummer dienen onleesbaar te worden gemaakt. Wij zullen zo snel mogelijk 
reageren. 
 
6: Onze plichten 
 
Wij als Gliding Dutchman Surf Crafts hebben het recht om uw persoonlijke data vanuit 
commercieel belang te gebruiken. Wij gebruiken uw persoonlijke data alleen voor onszelf, 
uw gegevens zullen nooit door worden gegeven aan derden.  
 
Gliding Dutchman Surf Crafts is verplicht om alleen persoonlijke data te gebruiken van u die 
nodig zijn.  
 
Gliding Dutchman Surf Crafts heeft als plicht om uw persoonlijke data open te stellen 
wanneer dit een wettelijke vereiste is. Hiernaast zullen wij met respect omgaan met uw 
privacy.  
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