JAFRA – Verklaring inzake de bescherming van
persoonsgegevens
De bescherming van jouw gegevens is onze zorg
Het doet ons veel plezier dat je belangstelling hebt voor ons bedrijf en onze
producten en we
willen graag dat je je bij een bezoek aan onze internetsite ook veilig voelt als het gaat
om de bescherming van je persoonlijke gegevens. Want wij nemen de bescherming
van je persoonlijke gegevens serieus. Het in acht nemen van de bepalingen van de
wet bescherming persoonsgegevens is voor ons vanzelfsprekend.
Wij willen graag dat je weet wanneer wij welke gegevens verzamelen en hoe wij ze
gebruiken.
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen die waarborgen
dat de voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens zowel door ons
alsook door externe dienstverleners in acht worden genomen.
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens bevatten informatie over je identiteit. Hieronder vallen
bijvoorbeeld personalia als naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Bij het
gebruik van onze internetsite is het niet vereist dat je persoonsgegevens moet
prijsgeven. In sommige gevallen hebben we echter je naam en je adres evenals
andere gegevens nodig om de gewenste diensten te kunnen verlenen.
Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de toezending van informatiemateriaal en bestelde
producten of om individuele vragen te kunnen beantwoorden. Waar dit noodzakelijk
is wijzen we je daar vanzelfsprekend op. Bovendien verwerken en slaan we slechts
gegevens op die je vrijwillig of automatisch aan ons ter beschikking hebt gesteld.
Voor zover je gebruik maakt van bepaalde services worden in de regel alleen
die gegevens
verzameld welke wij voor het leveren van de diensten nodig hebben. Waar wij je om
verdergaande
gegevens vragen, gaat het om vrijwillige informatie. De verwerking van
persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats om de gevraagde service te kunnen
verlenen en ter bescherming van de eigen gerechtvaardigde zakelijke belangen.
Specifieke bestemming van de persoonsgegevens
De door jou ter beschikking gestelde persoonsgegevens gebruiken wij over het
algemeen om je vragen te beantwoorden, je orders af te handelen of je toegang te
verschaffen tot bepaalde informatie of aanbiedingen. Voor het onderhouden van de
klantenrelaties kan het bovendien noodzakelijk zijn dat wij of een in onze opdracht
werkend dienstverlenend bedrijf deze persoonsgegevens gebruiken om je te
informeren over productaanbiedingen die voor je eigen zaken nuttig zijn of om on-line
enquêtes te houden om beter tegemoet te kunnen komen aan de taken en eisen van
onze klanten.
Wij zullen jou persoonsgegevens niet aan derden verkopen, noch elders vermarkten.
Melding
Wij hebben onze gegevensverwerking onder meldingsnummer ..... aangemeld bij de
toezichthouder op het gebied van de privacywetgeving, het College Bescherming
Persoonsgegevens. Meer informatie over deze melding is te vinden op

www.cbpweb.nl onder "Meldingen".
Voor het doel bestemd gebruik
Wij zullen de door jou online ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend
voor de aan jou medegedeelde doeleinden verzamelen, verwerken en gebruiken.
Het opvragen van persoonsgegevens alsmede de toezending ervan aan tot die
informatie gerechtigde overheidsinstanties en autoriteiten geschieden slechts binnen
het kader van de toepasselijke wetgeving of voor zover wij door een gerechtelijk
vonnis daartoe verplicht zijn.
Onze medewerk(st)ers en de door ons in de arm genomen dienstverlenende
bedrijven zijn door ons verplicht tot geheimhouding en naleving van de bepalingen
van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Gegevens die automatisch worden geregistreerd
Op deze website worden met behulp van technieken van etracker GmbH (link:
http://www.etracker.com/) gegevens ten behoeve van marketing- en
optimaliseringsdoeleinden verzameld en opgeslagen.
In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden
momenteel geen IP-adressen verwerkt of opgeslagen en daarmee ook geen
domeinadressen. Zodoende wordt er generlei geo-analyse, analyse van de
toegangsbreedte of van de providers verricht. Uit de overige gegevens worden onder
een pseudoniem gebruiksprofielen aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden
gebruikt. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestandjes die lokaal in het
buffergeheugen van de internetbrowser van degene die de pagina bezoekt worden
opgeslagen. De cookies zorgen ervoor dat de betreffende internetbrowser wordt
herkend. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan een computer, en ook geen
informatie lezen op de harde schijf van een computer. Om alle cookies te weigeren of
om te worden geïnformeerd iedere keer dat de computer een cookie ontvangt
kunnen bij de "Help"-functie op de werkbalk van de browser van een computer de
instellingen van een computer worden gewijzigd. Sommige functies op onze
internetsite werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan
ontvangen. Indien je hierover meer informatie wenst, kun je contact met ons
opnemen. De met de etracker-technieken verzamelde gegevens worden zonder de
speciaal verleende toestemming van de betrokkenen niet gebruikt om de bezoeker
van deze website persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgegevens
betreffende de houder van het pseudoniem samengevoegd. Tegen het verzamelen
en opslaan van gegevens kan te allen tijde met onmiddellijke ingang schriftelijk (ook
per e-mail) bezwaar worden aangetekend via onderstaand adres.
Kinderen
Personen jonger dan 16 jaar dienen zonder toestemming van de ouders of
verzorgers geen persoonsgegevens aan ons toe te sturen. Wij vragen geen
persoonsgegevens van kinderen en jeugdigen op, verzamelen deze niet en geven ze
niet verder aan derden.
Bewaartermijn
Wij bewaren de persoonsgegevens gedurende een periode van ..... maanden na het
laatste bezoek van onze website, tenzij we op grond van een wettelijke bepaling
verplicht zijn de persoonsgegevens langer te bewaren.
Veiligheid

Wij hebben technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om jouw
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernieling, manipulatie en
onrechtmatige toegang. Al onze medewerkers en alle bij de verwerking van
gegevens betrokken derden zijn verplicht zich te houden aan de wet op de
bescherming van persoonsgegevens en de vertrouwelijke omgang met
persoonsgegevens.
In geval van het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens wordt de
informatie in gecodeerde vorm verzonden om misbruik van de gegevens door derden
te voorkomen.
Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technische
ontwikkeling voortdurend herzien.
Wijziging van onze bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens
Wij behouden ons het recht voor om maatregelen betreffende de veiligheid en de
bescherming van gegevens te veranderen indien dit in verband met de technische
ontwikkeling noodzakelijk wordt. In deze gevallen zullen wij ook onze richtlijnen
inzake de bescherming van gegevens dienovereenkomstig aanpassen. Elke
aanpassing zal op deze internetsite bekend worden gemaakt. Neem daarom de
telkens meest recente versie van onze verklaring inzake de bescherming van
persoonsgegevens in acht.
Links
Voor zover je gebruik maakt van externe links die in het kader van onze
internetpagina's worden aangeboden, heeft deze verklaring inzake de bescherming
van persoonsgegevens geen betrekking op deze links. Als wij links aanbieden, doen
wij ons best ervoor te zorgen dat ook deze beantwoorden aan onze standaards
betreffende de bescherming van persoonsgegevens en veiligheid.
Wij hebben echter geen invloed op de naleving van de bepalingen inzake de
bescherming persoonsgegevens en veiligheid door andere aanbieders.
Informeer daarom op de internetpagina's van de andere aanbieders ook over de daar
staande verklaringen inzake de bescherming persoonsgegevens.
Recht op informatie
Je kunt te allen tijde informatie over de door ons opgeslagen gegevens krijgen.
Schrijf desgewenst aan
Jafra Cosmetics GmbH u. Co. KG

Datenschutzbeauftragte
Leonrodstraße 52
D-80636 München
of stuur een e-mail naar datenschutz@jafra.de
Recht van bezwaar
Verder kun je te allen tijde jouw toestemming voor het verzamelen en opslaan van je
persoonlijke gegevens door ons herroepen. Schrijf desgewenst aan Jafra Cosmetics
GmbH u. Co. KG

Serviceabteilung

Leonrodstraße 52
D-80636 München
of stuur een e-mail naar info@jafra.de
Vragen, suggesties, reclamaties
Als je verdergaande vragen met betrekking tot onze richtlijnen inzake de
bescherming persoonsgegevens en de verwerking van jouw persoonlijke gegevens
hebt, kun je direct contact opnemen met onze voor de bescherming inzake
persoonsgegevens verantwoordelijke medewerkster.

Jafra Cosmetics GmbH u. Co. KG
Datenschutzbeauftragte
Leonrodstraße 52
D-80636 München
datenschutz@jafra.de
Zij staat ook in geval van verzoeken om informatie en suggesties of bij reclamaties
als contactpersoon tot jouw beschikking.

