Privacybeleid website Miele Nederland B.V.
In dit privacybeleid beschrijven wij welke persoonsgegevens we van u verzamelen als u onze website
bezoekt, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat kader heeft.
Deze site is van Miele Nederland B.V. (“wij” of “ons”), gevestigd aan De Limiet (4131NR) te Vianen
ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 23040938.
Laatst gewijzigd op 19 oktober 2020 (bekijk actuele versie)

1.

PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan
identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een
geboortedatum of e-mailadres zijn. Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Registratie Mijn Miele en Miele Mobile App
Op onze website of via de Miele Mobile app kunt u een Mijn Miele account aanmaken. Heeft u een
account aangemaakt, dan kunt u hiermee online uw persoonlijke gegevens wijzigen, uw Mieleapparaat registreren waarna u direct de gebruiksaanwijzing beschikbaar hebt en de juiste
accessoires, bestellingen uit het verleden direct opnieuw bestellen in de Miele Shop, de status van
bestellingen en afspraken bekijken en uw interesses aangeven voor de Miele-nieuwsbrief
Voor het aanmaken van een Miele account vragen wij de volgende persoonsgegevens:






Geslacht
Voorletters en achternaam
Adres
Telefoonnummer(s)
E-mailadres

Deze gegevens gebruiken wij om uw aanvragen binnen Mijn Miele goed te kunnen verwerken:








Een bestelling plaatsen in de Miele Shop: uw gegevens hebben wij nodig om de
(koop)overeenkomst met u te sluiten en af te handelen. Wanneer u deze gegevens niet
verstrekt, kunnen wij de door u bestelde producten mogelijk niet leveren.
Een serviceafspraak maken: uw gegevens hebben wij nodig om ervoor te zorgen dat onze
servicetechnicus bij u de benodigde reparaties kan uitvoeren en contact met u kan opnemen.
Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk ter uitvoering van de serviceovereenkomst.
Een kookworkshop boeken: uw gegevens hebben we nodig om uw aanmelding te bevestigen
en indien nodig contact met u op te nemen. Wij verwerken deze gegevens op basis van uw
toestemming. Deze kunt u te allen tijde weer intrekken.
Een afspraak maken met één van onze adviseurs: uw gegevens hebben we nodig om de
afspraak te bevestigen en indien nodig contact met u op te nemen. Wij hebben een
gerechtvaardigd belang om hiervoor uw gegevens te verwerken zodat wij u zo goed mogelijk
van advies kunnen voorzien over onze producten en diensten.



Aanmelden voor een kookdemonstratie: uw gegevens hebben we nodig om uw aanmelding
te bevestigen en indien nodig contact met u op te nemen. Wij verwerken deze gegevens op
basis van uw toestemming. Deze kunt u te allen tijde weer intrekken.

Zodra u besluit uw account op te heffen zullen wij uw gegevens niet langer gebruiken. Wilt u één van
bovenstaande zaken regelen zonder een Mijn Miele account, neem dan telefonisch contact met ons
op.

Verbeteren producten en dienstverlening
Voor het verbeteren van onze producten en dienstverlening kunnen wij gebruik maken van de
persoonsgegevens van u die bij ons bekend zijn, zoals uw geslacht, naam en adres. Deze
persoonsgegevens kunnen wij combineren met gegevens uit openbare bronnen die wij via EDM B.V.
verkrijgen, zoals data van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en uit de BAG (Basis
Administratie Gebouwen). Door deze gegevens te combineren hebben wij meer kennis over u, zoals
uw gezinssamenstelling en uw woonomgeving en kunnen wij onze producten en diensten daar beter
op afstemmen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken,
omdat wij hiermee de kwaliteit van onze producten en dienstverlening kunnen verbeteren.

Versturen van onze digitale nieuwsbrief
Wij houden u graag op de hoogte van nieuwe producten en diensten of andere relevante informatie
via een digitale nieuwsbrief. Schrijft u zich in voor deze nieuwsbrief, dan vragen we de volgende
persoonsgegevens:





Geslacht
Achternaam
E-mailadres
Interesses

Deze gegevens gebruiken we om u de mail te kunnen sturen en om deze te kunnen personaliseren.
Wij gebruiken uw gegevens voor de duur van uw inschrijving. Deze gegevens gebruiken wij op basis
van uw toestemming. Wilt u zich uitschrijven, dan kan dat via de afmelden-link die in elke
nieuwsbrief is opgenomen. U kunt ook een mail sturen naar nieuwsbrief@miele.nl.

Afhandelen van vragen en verzoeken
Op onze website kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier. Vult u dit formulier in,
dan vragen wij de volgende persoonsgegevens:






Geslacht
Voorletters en achternaam
Adres
E-mailadres
Telefoonnummer(s)

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken, om uw vraag zo snel en zo
goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de
volledige beantwoording van uw vraag en de afhandeling daarvan.
Klantenservice
Neemt u contact op met onze klantenservice, dan gebruiken wij de persoonsgegevens die u aan ons
verstrekt, zoals uw naam, bedrijfsnaam en contactgegevens. Dit doen wij om uw vragen zo goed
mogelijk te kunnen beantwoorden. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van
uw persoonsgegevens op basis van artikel 6(f) AVG, omdat wij graag al uw vragen beantwoorden en
u voorzien van informatie waarin u geïnteresseerd bent. Deze bepaling is niet gebaseerd op een
contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan
van een contract. Indien u ons de persoonsgegevens niet verstrekt, kan dit tot gevolg hebben dat wij
uw vraag niet kunnen beantwoorden.

2.

MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

In sommige gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden. Zo schakelen we derde
partijen in om uw bestelling te verwerken en te bezorgen. Ook voor andere activiteiten schakelen we
derden in. Bijvoorbeeld ICT-leveranciers en marketingbureaus die ons ondersteunen bij het versturen
van nieuwsbrieven, het uitvoeren van online campagnes en het beheer van onze website.
Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor
geen enkel ander doel. Wij hebben afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens.
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische
Ruimte.
Voor het verbeteren van onze producten en dienstverlening werken wij samen met EDM B.V. EDM
B.V. is verwerkingsverantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken en het verstrekken aan ons
van uw persoonsgegevens. Hoe EDM B.V. uw persoonsgegevens verzameld en verder verwerkt kunt
u lezen op https://evenoverdata.nl. Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van
persoonsgegevens uit openbare bronnen door ons en/of EDM B.V. of op andere wijze uw rechten
onder de AVG wilt uitoefenen kunt u dit doen door contact op te nemen met ons (zie hieronder bij
paragraaf 5. Uw rechten) of met EDM B.V. (zie het contactformulier op hun website). Wij zullen er
samen met EDM B.V. voor zorgen dat uw verzoek in overeenstemming met de AVG wordt
afgehandeld.

3.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.
Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
Voor onze website maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL)
waarmee alle informatie wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

4.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van het statement is
beschikbaar via onze website.

5.

UW RECHTEN

U heeft het recht ons te verzoeken om:






Inzage te geven in uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen
Verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens te beperken
Uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Wet bescherming
persoonsgegevens of, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij
zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek,
informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek.
Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw
verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.
U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6.

CONTACT

Indien u vragen heeft over dit privacystatement kunt u contact met ons opnemen via info@miele.nl.

