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Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van
toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie.
Laten we beginnen met te stellen dat wij als uitgeverij uw privégegevens uitermate belangrijk vinden. Net zo als wij onze eigen
privé-gegevens belangrijk vinden overigens.
Uitgeverij van Brug hecht er waarde aan duidelijk te stellen dat wij
nooit en te nimmer gegevens van onze klanten zullen verkopen,
ruilen of doen laten verhandelen en dat wij zulks ook voor de
eerder genoemde Europese inmenging niet hebben gedaan.
Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat alle gegevens die wij om
welke reden dan ook van u ontvangen, bij ons in goede handen
zijn en wij als een goed huisvader deze gegevens zullen (laten)
beheren.
In dat kader hebben wij onze directeur belast met alle
verantwoordelijkheden,die het bewaken van privé-gevoelige
informatie betreft. Zijn naam is Jan-Willem Gerth en u kunt hem
bereiken via ons e-mailadres (info at uitgeverijvanbrug.nl) of via
ons kantoor-en postadres (Link naar de contactgegevens ). Op
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grond van de Verordening heeft hij de plicht om de gegevens in
overeenstemming met de beginselen voor de verwerking van
persoonsgegevens te verwerken. De Verordening bepaalt niet hoe
hij deze verantwoordingsplicht concreet moet invullen, anders
dan dat hij rekening moet houden met de aard, de omvang, de
context en het doel van de verwerking en de daarmee gepaard
gaande risico’s voor de betrokkene. Stelregel is dat naarmate de
verwerking een hoger risico voor de betrokkenen met zich
meebrengt, hij meer en/of striktere maatregelen moet nemen ter
bescherming van de gegevens en dat hij ook een uitgebreidere
verantwoordingsplicht heeft.
Algemene informatie
Wij zijn Uitgeverij van Brug, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 32073355. U kunt os telefonisch of
per WhatsApp bereiken via telefoonnummer 06-53950054. Ook
kunt u ons een mail sturen (info at uitgeverijvanbrug.nl) of een
brief naar ons kantooradres (zie onder).

Uitgeverij van Brug
T: (+31) (0)6 – 53 95 00 54 · E: info@uitgeverijvanbrug.nl
Hanedoesstraat 95 · 2597 XE Den Haag
Uitgeverij van Brug is een activiteit van Tenda bv, KvK 32073355

UITGEVERIJ

VAN

BRUG

Wat verzamelen wij van u en waarom?
1. Wij hebben uw adresgegevens nodig om uw bestelling, die u
bijvoorbeeld heeft geplaatst bij BOL, bij Boekenroute of in
onze webshop te kunnen (laten) verzenden;
2. Wij hebben uw adresgegevens, bankgegevens en sofinummer
nodig, wanneer wij u betalingen doen aan u als natuurlijk
persoon,
uit
hoofde
van
bijvoorbeeld
een
auteursovereenkomst, of een freelance opdracht.
3. Wij bewaren uw gegevens die te maken hebben met een
bestelling gedurende 7 kalenderjaren omdat wij dat geacht
worden te doen volgens de wet en meer in het bijzonder in
opdracht van de Nederlandse belastingdienst. Dit is omdat zij
willen zien en controleren aan wie wij onze producten en
diensten hebben verkocht.
4. Alleen na uw expliciete akkoord, bewaren wij uw gegevens
voor commerciële doeleinden zoals het verzenden van een
nieuwsbrief aan uw adres. De duur van het bewaren in geval
u daar toestemming voor heeft verleend is onbepaald.
5. Bij het gebruik van onze webshop www.vanbrugboeken.nl
wisselt u via een beveiligede (https-)verbinding ook gegevens
uit met betrekking tot uw betaling. De verwerker hiervan is
Sisow en dit is wat zij over dit onderwerp te zeggen hebben .
Uitgeverij van Brug
T: (+31) (0)6 – 53 95 00 54 · E: info@uitgeverijvanbrug.nl
Hanedoesstraat 95 · 2597 XE Den Haag
Uitgeverij van Brug is een activiteit van Tenda bv, KvK 32073355

UITGEVERIJ

VAN

BRUG

6. Wij kunnen bepaalde gegevens van u delen met derden,
hierbij moet u denken aan het delen van uw adresgegevens
met bijvoorbeeld PostNL (die uw bestelling bij u op het
aangegeven adres aflevert). Wij kunnen ook andere externe
bedrijven inschakelen om ons te helpen met het uitvoeren
van de met u gemaakte afspraken. Soms hebben zij daar uw
persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens
die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe
dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen uw gegevens
niet aan deze dienstverleners en ook niet aan andere derde
partijen. En met deze dienstverleners maken wij afspraken
wat ze met de gegevens mogen doen. Een overzicht wat deze
externe bedrijven voor ons kunnen doen vindt u hier:
a. Het printen van adresetiketten, folders, rapporten of
boeken, of (ander) geadresseerd drukwerk;
b. het (ondersteunen bij) het leveren van digitale diensten
zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze
websites;
c. het helpen bij advertentie- en marketingcampagnes;
d. het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.
7. U heeft te allen tijde recht op inzage, rectificatie en/of het
recht om uw persoonsgegevens uit ons bestand te (laten)
wissen. Stuur een mail naar info at uitgeverijvanbrug.nl met
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uw verzoek en wij zullen er alles aan doen om uw verzoek
binnen 48 uur te verwerken, of u in ieder geval laten weten
wanneer dat uiterlijk wordt geregeld, bijvoorbeeld in
gevallen wanneer wij met vakantie zijn of om zakelijke
redenen in het buitenland verblijven.
8. U heeft het recht om een klacht in te dienen, dat kan bij de
klantenservice van de Uitgeverij, bij de functionaris
gegevensverwerking van de Uitgeverij, of bij de directie van
de uitgeverij. Maar het kan ook bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
Let op 1: wanneer u vragen of opmerkingen heeft over deze
privacyteksten, neemt u eerst even contact op met de uitgeverij,
bijvoorbeeld via ons servicenummer 06-53 950054. Wij helpen u
graag!
Let op 2: Wanneer u via internet producten of diensten zoekt of
zelfs tot bestelling overgaat, kan het zijn dat deze verkopers u
daarna informeren over soortgelijke producten of diensten. Wij
informeren u nadrukkelijk dat Uitgeverij van Brug dat niet doet.
We laten u wel nog even weten wanneer uw bestelling is
verzonden, maar daarna eindigt wat ons betreft de communicatie.
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Let op 3: Ondanks dat wij dagelijks ons uiterste best doen om uw
gegevens zo goed mogelijk te beschermen, is het zo dat wanneer
u gebruik maakt van het internet er andere partijen kunnen
meekijken, die wij niet kennen en waarmee wij geen afspraken
hebben. Soms kennen we ze wel van naam, zoals de firma
Facebook en Google, maar afgezien van het feit dat ook wij (als
consument) bij hen regelmatig iets voor akkoord moeten
verklaren dat kennelijk door advocaten is opgesteld (waar zouden
ze toch bang voor zijn?), hebben wij geen grip op hun handelen,
noch op dat van u. Zo kan het zijn dat u op uw slimme telefoon
een App van Facebook heeft staan, die met u meekijkt wanneer u
bij ons of een andere organisatie een bestelling plaatst. U zult
begrijpen dat wij daarvoor (uw gebruik van software en apps, het
beleid van bedrijven als Faceebook en Google) geen
verwantwoordelijkheid kunnen nemen.
En dan nog iets: inmiddels is in ieder geval in Nederland sinds 1
mei 2018 de nieuwe Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (Wiv 2017) van kracht. De AIVD zegt hierover:
“Deze wet is nodig voor de nationale veiligheid. Hij geeft ons het
noodzakelijke gereedschap om ook in de moderne tijd terrorisme,
spionage en cyberaanvallen vroegtijdig te ontdekken.”
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Het is niet aan ons om u uitvoerig over deze wet te informeren,
maar wel raden wij u aan om bij gelegenheid de website van de
AIVD te bezoeken, zodat u kennis kunt nemen van het feit dat wel
degelijk de mogelijkheid bestaat dat ook uw gegevens worden
gelezen, afgetapt en opgeslagen.

Tot slot: wij zijn ouderwetse uitgevers. Wij maken met
plezier en liefde mooie boeken. Wij vinden het fijn dat u
onze mooie producten koopt en omdat u dat doet denken
wij dat u dat misschien vaker doet. Daarom adviseren wij
u: zoek een fijne boekwinkel bij u in de buurt, of op een
leuke reisafstand in de stad dichtbij u. Zij zullen u graag
adviseren met koffie en echte koek, zonder dat ze u
meteen het hemd van uw lijf vragen. En als u dan weer
eens bij hen terugkomt zullen ze echt blij zijn en krijgt u
vanzelf weer zin in een nieuw boek.
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