
PRIVACYVERKLARING
BEDRIJFSGEGEVENS:
Gio Coffee BV t.a.v. Blue Point Company
Vertegenwoordigd door: Benno Kuijf
Populierenweg 39, 3421 TX Oudewater

088 123 44 00
www.bluepointcompany.nl
info@giocoffee.nl

KVK: 30287580
BTW: 822648003B01
IBAN: NL55 RABO 0157 0145 17
BIC: RABONL2U

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Je hebt ten alle tijden het recht om een klacht in te dienen. Dit kun je online doen bij de Autoriteit Per-
soonsgegevens. Onderstaand een link waar je dit kunt doen; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/con-
tact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

VERWERKBARE PERSOONSGEGEVENS
Onderstaande persoonsgegevens kunnen door Blue Point Company worden verwerkt:
- Aanhef
- Naam
- Adresgegevens
- Woonplaats
- Emailadres
- (eventueel) telefoonnummer
- factuuradres
- (eventueel) bedrijfsgegevens (o.a. KvK-nummer, bedrijfsnaam en functie)
- (eventueel) BTW nummer
- (eventueel) afwijkend afleveradres
- Betalingsgegevens
- bestelgeschiedenis

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
- Ten behoeve van een order: Om je order bij Blue Point Company te kunnen verwerken hebben we je 
naam, adres, woonplaats, emailadres en eventueel telefoonnummer/bedrijfsnaam nodig. Bij vragen of als 
er iets niet goed gaat tijdens het maken van je order, wordt ook gebruik gemaakt van jouw naam, telefoon-
nummer en/of emailadres.
- Ten behoeve van gebruikersanalyse: Bij het gebruik van de website, www.bluepointcompany.nl, wordt 
via Google Analytics bijgehouden vanuit welk IP-adres, op welke apparaat en vanuit welke bron je hiervan 
gebruik maakt.
- Ten behoeve van eventuele retournering: In het geval van retournering wordt gebruik gemaakt van jouw 
bankgegevens, voor het terugstorten van je betaling.

BEWAARDUUR PERSOONSGEGEVENS
- Ordergegevens (naam, adres, woonplaats) worden tot 7 jaar, na dato van plaatsing van de order, bewaard. 
Dit wegens de wettelijke verplichting voor bedrijven deze gegevens inzichtelijk te houden.
- Betalingsgegevens worden tot 6 maanden, na dato van plaatsing van de order, bewaard. Dit omdat de 
klant tot 6 maanden de tijd heeft een klacht in te dienen en hierbij ook zijn/haar betaalde bedrag terugkri-



jgt. Voor het terugbetalen van dit bedrag zijn de betaalgegevens van de order nodig.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS DOOR DERDEN
Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met onderstaande partijen. Dit gebeurt uiteraard op 
een veilige manier.
- Shopify: De webshop van Blue Point Company draait op een server van Shopify. Gegevens die worden in-
gevuld via de webshop worden dan ook opgeslagen op deze server. Shopify zorgt ervoor dat je persoons-
gegevens ten alle tijden zijn beschermd. Daarnaast worden betalingen via Shopify aanvaard. Ook daarvoor 
dragen zij de uiterste zorg.
- Myparcel en PostNL: Verzending van je bestelling geschiedt via Postnl of Myparcel. In het geval van beide 
postbedrijven krijgen zij gegevens over jouw naam, adres en woonplaats.
- Gio Coffee BV: Blue Point Company is onderdeel van Gio Coffee BV. Gegevens worden dan ook bij Gio 
Coffee gebruikt ter administratie, ter behoeve van de verzending en om nieuwe aanbiedingen te kunnen 
doen in de toekomst.

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDERING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID
Je hebt ten alle tijden het recht een beroep te doen op inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of over-
draagbaarheid van jouw persoonsgegevens. Als je hier meer informatie over wilt of een beroep op wilt 
doen, dan kunt u contact via privacy@giocoffee.nl (of bovenstaand adres). Een reactie komt uiterlijk binnen 
4 weken.

Laatst herzien op: 8 mei 2020
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