
In deze Privacyverklaring vind je terug welke gegevens wij bewaren en hoe de 

verwerking van je persoonsgegevens gebeurd door ABBF Record Service, 

Meeuwberg 15, 4708 NH Roosendaal, sinds 1997 ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel, onder nummer 20084185. 

 

WAT VERZAMELEN WE? 

We zullen de volgende gegevens verzamelen: 

  • naam, adres en email;  

  • bestelde items; 

  • telefoonnummer (indien we credit card gegevens ontvangen om de betaling aan 

onze kant te regelen); 

  • credit card gegevens.  

 

 

HOE KRIJGEN WE DE GEGEVENS? 

We ontvangen persoonsgegevens via: 
  • persoonlijke bestelling (bijv. via telefoon); 

  • online bestelling; 
  • via correspondentie d.m.v. email of post. 

 

WAT DOEN WE MET DE INFORMATIE DIE WE HEBBEN VERZAMELD? 

Wij gebruiken deze om: 

  • Te communiceren; 

  • Je bestelling te verwerken/verzenden;  

  • Indien gewenst een betaling met creditcard te verwerken (kaartgegevens worden 

na betalingsverwerking nooit door ons bewaard); 

  • Administratieve redenen. 

 

MET WIE WORDT DE INFORMATIE GEDEELD? 

Je persoonlijke gegevens zullen nooit doorgeven aan derden. Alleen een webmaster 

heeft toegang tot de tijdelijke gegevens. Hier is een verwerkersovereenkomst tot 

geheimhouding ondertekend. Na een bestelling voor een korte tijd op een beveiligde 

server bewaard.  

 

BEVEILIGD 



Alle persoonsgegevens worden op een beveiligde interne computer bewaard. 

Daarnaast ook voor een kortere periode op een beveiligde server. Er wordt gebruik 
gemaakt van Security Sockets Layer (SSL), encrypted technologie zo dat alle 

bestellingen en betalingen op een veilige manier plaats vinden. Credit card gegevens 
worden nooit door ons bewaard. 

 

COOKIES 

Er worden alleen maar cookies gebruikt bij het online shoppen zodat de winkelwagen 

up-to-date blijft. Er worden verder geen cookies door ons bewaard.  

 

HOE LANG BEWAREN WIJ DE GEGEVENS? 

De gegeven worden niet langer dan nodig bewaard. Eventuele persoonlijk 

doorgegeven creditcard gegevens worden gelijk na afhandeling vernietigd. Online 
ingevulde kaartgegevens zien wij nooit. Facturen en eventueel zakelijke documenten 
zijn wij verplicht om zeven jaar te bewaren voor de belastingdienst.  

 

HOE TOEGANG TOT JE BEWAARDE GEGEVENS? 

Je mag ons ten alle tijden vragen naar welke informatie wij in ons systeem bewaren. 
En indien gewenst kunnen er gegevens worden verwijdert of aangepast. Contact 
opnemen kan via info@abbf.nl  

 

 


