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Via de app van CHASIN' Retail Nederland B.V. worden privacygevoelige gegevens oftewel 

persoonsgegevens verwerkt. CHASIN' Retail Nederland B.V.acht een zorgvuldige omgang 

met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan 

ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.  
 
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:  
- duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. 

Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring; 

- proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de 

persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;  

- u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te 

verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;  

- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te 

beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens 

verwerken; 

- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage 

te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

 
CHASIN' Retail Nederland B.V.is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. Onze 

verwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

In dit Privacy Statement informeren wij u graag over de wijze waarop wij uw gegevens 

verwerken en hoe wij uw gegevens vertrouwelijk zullen behandelen. Op verschillende 

momenten verwerken wij uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u een product 

bestelt in onze Webshop of met de Loyalty App. 

 

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die CHASIN' Retail Nederland B.V.over u 

heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig 

zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact 

opnemen met CHASIN' Retail Nederland B.V.via info@score.nl. CHASIN' Retail Nederland 

B.V. zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt 

en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of 

kan voldoen. 

 

Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 25 januari 2017. 
 
Doeleinden van verwerking 
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:  

- het verlenen van toegang tot de app; 

- het aanmaken van een account en het gebruiken van de functionaliteiten van de 

app; 

- het analyseren van statistieken en optimaliseren van de app.  

 



 

 
 
Gebruik van persoonsgegevens 
Door onze app te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen 

persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die 

rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons 

worden verstrekt om te verwerken. CHASIN' Retail Nederland B.V. zal de 

persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf 

toestemming voor heeft gegeven. 
 
Account 
Om gebruik te kunnen maken van onze app heeft u een account nodig. Bij het aanmaken 

van een account zullen wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te 

verstrekken. De gegevens die u bij het aanmaken van een account invult worden 

bewaard zolang het nodig is om gebruik te maken van onze diensten en de app.  
 
Bij het aanmaken van een profiel voor de app, vragen wij u om de volgende gegevens:  

- voor- en achternaam; 

- e-mailadres; 

- wachtwoord; 

- postcode; 

- kaartnummer. 

 
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:  

- het aanmaken van een account; 

- het verschaffen van informatie over, en het gebruik maken van, de diensten van 

CHASIN' Retail Nederland B.V.; 

- het aanbieden van soortgelijke diensten.  

 
Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u 

opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt 

een afmeldmogelijkheid opgenomen. 
 
Browsegeschiedenis 
Door de app te gebruiken krijgen wij, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, 

toegang tot uw browsegegevens. Op deze manier kunnen wij bijvoorbeeld zien of de door 

u in uw winkelmandje geplaatste - maar nog niet bestelde - artikelen bij een fysieke 

winkel in de buurt in het assortiment aanwezig zijn. Vervolgens kunnen wij u hierover 

vanuit de app pushnotificaties sturen.  
 
Locatiegegevens 
Bij het gebruik van de app worden tevens uw locatiegegevens (GPS) verzameld. Hiervoor 

wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. Ook kunnen wij gebruik van 

zogenaamde iBeacon-technologie of vergelijkbare toepassingen. Middels deze technologie 

worden signalen uitgezonden die door uw mobiele apparaat kunnen worden opgevangen. 

Hierdoor kan uw mobiele apparaat worden gelokaliseerd en herkend. Indien uw mobiele  

apparaat een signaal ontvangt, is het vervolgens bijvoorbeeld mogelijk om push 

notificaties te versturen over producten of diensten in de directe omgeving. Deze 

gegevens kunnen daarnaast voor analyse doeleinden worden gebruikt. Analyse van de 

opgevangen signalen geeft ons inzicht in de manier waarop u zich door een bepaalde 

omgeving navigeert. De gegevens worden bewaard zolang u zich op een specifieke 

locatie bevindt. 
 
Verstrekking aan derden 
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derde partijen verstrekken indien u 



 

 
 
hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de 

uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.  
 
App store 
De app die de dienst levert, is gedownload via een appstore van derden. Wij hebben 

geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. 

Wij raden u aan de relevante privacy verklaringen van de desbetreffende aanbieder te 

lezen. 
 
Beveiliging 
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot 

persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:  
- logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;  

- automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;  

- encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;  

- beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;  

- doelgebonden toegangsbeperkingen; 

- controle op toegekende bevoegdheden. 

 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. 

Wijzigingen zullen via de app worden gepubliceerd en oude versies houden wij 

beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat 

u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 
 
Inzage en wijzigen van uw gegevens 
Indien u een account heeft voor onze app, dan heeft u na schriftelijk verzoek de 

mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens niet kloppen, kunt 

u ons schriftelijk (en tevens per e-mail) verzoeken om de gegevens te wijzigen of te 

laten verwijderen.  
 
Contactgegevens 
Als u vragen heeft over uw privacy, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen 

naar info@chasin.com of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 (0)26 

3193457. Ook kunt u schriftelijk contact met ons opnemen door een brief te sturen naar 

Marketing 31, 6921 RE, Duiven. 
 
 


