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1. Inleiding

Msx-shop.nl hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van alle ingeschreven
personen, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door msx-shop.nl dan ook met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Msx-shop.nl houdt zich dan ook in alle
gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
In dit privacy beleid staat beschreven hoe msx-shop.nl persoonsgegevens en gegevensbestanden
registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren,
uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacy beleid omvat het
online systeem waarin persoonsgegevens voorkomen.

Versie 1; mei 2018

Pagina 1 van 6

Privacyverklaring msx-shop.nl
1.1 Vereisten verwerking persoonsgegevens.
De Algemene verordening Gegevensbescherming stelt eisen aan organisaties die gegevensbestanden
beheren, zoals een administratie van accounthouders. Deze eisen zijn;
• toestemming van de ingeschreven persoon voor het verwerken van de gegevens;
• juist en nauwkeurig bijhouden van de ingeschreven persoonsgegevens;
• beveiligen van de gegevens;
• op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen gegevens;
• op verzoek wijzigen van gegevens;
• op verzoek wissen van gegevens;
• uitsluitend gebruik van de gegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn;
• conform de AVG is het Msx-shop.nl toegestaan persoonsgegevens te verwerken.
1.2 Aanvullende vereisten
Msx-shop.nl stelt met dit privacy beleid, naast de wettelijke vereisten, ook een aantal aanvullende
richtlijnen vast voor het verwerken van persoonsgegevens. Het beleid bevat ook
aandachtspunten voor ingeschreven personen, gebruikers, beheerders en ontwerpers van het
systeem om niet alleen nu maar ook in de toekomst de privacy te waarborgen.
1.3 Systeem
Msx-shop.nl verwerkt persoonsgegevens in het volgende systeem.
• De digitale persoonsgegevens die via de website kunnen worden bekeken,
worden gehost op servers van Vimexx B.V. in Nederlandse datacenters;
• De @msx-shop.nl mailadressen worden ook bij Vimexx B.V. gehost.
1.3.1 Msx-shop.nl
De website www. Msx-shop.nl is een informatie- en mediaportaal.
De persoonsinformatie is toegankelijk door middel van een inlog in het website account.
Een beheerder en de webmaster hebben hierbij meer rechten dan contactpersonen die alleen maar
hun eigen beperkte gegevens kunnen inzien en bewerken. (zie 3.1)
1.3.2 Msx-shop.nl e-mailadressen voor beheerders en de webmaster.
Beheerders en de webmaster hebben de mogelijkheid een persoonlijk e-mailadres
eindigend op @msx-shop.nl te registreren.
1.3.3 Financiën
Geen
1.3.4 Mailing component website
Geen
1.3.6 Persoonlijk account
Alle bij msx-shop.nl personen kunnen een account maken en zal de persoon zelf een wachtwoord
moeten instellen. De beheerders stellen de rechten van de nieuwe accounts in.
1.4 Privacy statement
Msx-shop.nl verwerkt persoonsgegevens en wil daarover duidelijk en transparant communiceren.
In het privacy statement wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door msx-shop.nl. Het privacy statement is als bijlage toegevoegd.
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1.5 Updates privacy beleid
Msx-shop.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het
verdient aanbeveling om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op
de hoogte bent.

2. Registratie en zichtbaarheid persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden door Msx-shop.nl geregistreerd tijdens de aanmelding. Deze
gegevens worden geregistreerd middels het digitale inschrijfformulier.
• Inlog naam;
• Email adres.

3. Verstrekken, uitwisselen en gebruik van persoonsgegevens

Naast strenge privacywetgeving, gelden onderstaande beleidsafspraken rondom het verstrekken van
gegevens. De afspraken staan per niveau beschreven.
3.1 Wie verwerkt wat?
• Personen zelf
de accounthouder kan zelf zijn inloggegevens deels bewerken. Wil men gegevens laten
muteren of wissen dan kan men contact opnemen met de webmaster.
• Beheerders
Een beheerder kan gegevens van de accounthouder inzien, bewerken en rechten toekennen.
• Webmaster
De webmaster kan alle mutaties uitvoeren voor alle accounthouders in het systeem.
3.2 Voorwaarden gebruik van persoonsgegevens
Het gebruik van gegevens dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
• Er moet een duidelijk doel worden gesteld waartoe de gegevens gebruikt gaan worden,
waarbij duidelijk wordt wie voor welke periode toegang heeft tot welke gegevens;
• Er mogen enkel relevante gegevens gebruikt worden.
• Er dient een permissiemodel opgesteld te worden waarin wordt vastgelegd welke personen
toegang krijgen tot welke gegevens.
• Er dient er een gedegen beveiliging te worden aangebracht op het gebruik van de gegevens;
• De gegevens mogen niet aan derden worden verstrekt tenzij daar expliciet toestemming voor
gegeven is door de ingeschreven persoon;
• Het gebruik van de gegevens gebeurt conform het privacy beleid en de Wet bescherming
Persoonsgegevens, AVG.
3.3 Externe partijen
• Msx-shop.nl zal geen persoonsgegevens en emailadressen van accounthouders verstrekken
aan externe partijen
• Msx-shop.nl biedt externe organisaties niet de mogelijkheid te adverteren.

4. Bewaren van persoonsgegevens

De digitale persoonsgegevens die via de website kunnen worden opgeslagen, worden gehost op
servers en vallen onder de veiligheid protocollen van Vimexx B.V.
4.1 Publiceren
De gegevens die in onze database staan zijn strikt persoonlijk. Hiervan wordt dan ook niets
gepubliceerd op een andere manier, zonder toestemming van de accounthouders.
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5. Berichten verzenden

Het begrip bulkmail omvat e-mailberichten, en bevat altijd de volgende informatie:
• Doelgroep waarin de ontvanger is aangemeld;
• Afzender (onderdeel van Msx-shop.nl );
• Afmeldmogelijkheid.

5.1 Uitzonderingen Bulkmail
Berichten met minder dan 30 unieke ontvangers zijn geen bulkmail. Daarnaast zijn functionele emails uitgesloten van het bulkmail protocol.

6. Cookiestatement

De website van msx-shop.nl gebruikt cookies om er voor te zorgen dat de website naar behoren
werkt, ook wel functionele cookies. Zo gebruiken wij cookies voor:
• het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al
uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
• het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te
kunnen weergeven;
• het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal
opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;
• voor statistiek ;
s het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
s het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
s het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s bezoekt;
s het optimaliseren van de website.

7. Disclaimer Msx-shop.nl
•

•

•

•

Msx-shop.nl streeft ernaar de informatie op onze website correct, volledig en up-to-date te
houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk
moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen;
Msx-shop.nl is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit
het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de
daarop gepubliceerde informatie;
Het gebruik van externe links op de msx-shop.nl site kan tot gevolg hebben dat u onze site
verlaat en msx-shop.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites van derden die
aan onze website gekoppeld zijn;
Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

8. Vragen en klachten
Vragen over privacy bij msx-shop.nl kunt u stellen via info@msx-shop.nl.
Ook voor een klacht of melding kun u hier terecht.
Van elke melding zullen wij de nodige gegevens registreren.
Daardoor kunnen we tijdens behandeling contact onderhouden met de betrokkene.
Bij elke melding zullen we proberen te achterhalen:
• Waar de gebruikte gegevens vandaan komen
• Wat er met de gegevens is gebeurd
• Wie er betrokken is
• Of er schade is ontstaan en hoe dat hersteld kan worden
• Of er stappen nodig zijn om herhaling te voorkomen
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Bijlage 1: Privacy Statement
PRIVACY STATEMENT MSX-SHOP.NL
Msx-shop.nl hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit
privacy statement willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe onze website
omgaat met uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom
zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Msx-shop.nl houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt;
• Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Als msx-shop.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na
het doornemen van de privacy statement vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen met
info@msx-shop.nl.
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door msx-shop.nl verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden:
• Het leveren van Hardware , software, Boeken, Bladen;
• Ter inzage stellen van de agenda;
• Het samenstellen van een nieuwsbrief.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Inlognaam;
• Adres, postcode,woonplaats
• Telefoon.
• E-mailadres.
Bewaartermijn
De gegevens blijven bewaard zo lang de accounthouder is ingeschreven.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende
maatregelen genomen;
• Alle personen die namens msx-shop.nl van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan;
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons systeem;
• Er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten.

Versie 1; mei 2018

Pagina 5 van 6

Privacyverklaring msx-shop.nl

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering van
de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Versie 1; mei 2018

Pagina 6 van 6

