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Privacy Policy 

 

In deze verklaring informeren wij u hoe HM Timepieces omgaat met uw persoonsgegevens. HM 

Timepieces is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

HM Timepieces verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van uw invullen van het contact formulier 

en/of van uw bestelling.  

Het gaat om de gegevens waarmee u aanvraag en/of een bestelling doet. 

 

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 

Contact formulier: 

- Naam 

- E-mail adres 

 

Bestellen: 

- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- (eventueel)Telefoonnummer 

- E-mailadres 

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

HM Timepieces verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

HM Timepieces verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Registratie t.b.v. het met u contact kunnen opnemen (contact formulier) 

- Het verwerken en afhandelen van uw betaling 

- Het registreren t.b.v. garantie 

- Het informeren over nieuwe ontwikkelingen en producten van HM Timepieces 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

HM Timepieces bewaart uw gegevens t.b.v. van garantie en product informatie net zo lang totdat u deze 

verwijdert en/of gewijzigd wilt hebben.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

HM Timepieces deelt uw gegevens niet met derden. Wel maakt HM Timepieces gebruik van 

leveranciers (hosting van website, webwinkel platform). Met deze leveranciers zijn 

verwerkersovereenkomsten opgesteld en/of voorwaarden afgesloten die omgang van en met uw 

gegevens specificeren. 

 

Cookies 

HM Timepieces maakt geen gebruik van cookies op de website. 

 

Privacyrechten  
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U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te verwijderen. Dat betekent 

dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een 

computerbestand naar u of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens 

of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact @ haraldmaas.nl 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, 

maar binnen uiterlijk vier weken, op uw verzoek. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

HM Timepieces heeft diverse maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. 

- Met derden zijn verwerkersovereenkomsten gesloten 

- Computers met harde schijven zijn voorzien van encryptie 

- Firewalls zijn geïnstalleerd en up-to-date 

 

HM Timepieces is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 

deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

https://www.haraldmaas.nl 

Tel: +31640080088 

Mail: contact @ haraldmaas.nl 
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