La Differenza Privacy beleid
Graag voorstellen – Piacere!
Welkom bij La Differenza, het Retailatelier. La Differenza biedt oplossingen voor winkels, formules en
winkelgebieden. Ons bewezen succes: groei in omzet, traffic, klantloyaliteit, merk- en formulebeleving.
Op strategisch en formuleniveau ontmoet u Marja Groen, dé Retailregisseur zelf. De implementatie is
vanuit onze La Differenza club. Wij maken uw belofte waar naar bezoekers, verrijken uw formule en
imago. Uw gasten worden trouwe ambassadeurs. Wij samen weten uw gasten te verwonderen –
verblijden – verrassen – vermaken – verwennen – verleiden en verbinden.

Wat doen wij?
Wij creëren en implementeren
▪ creatieve nieuwe concepten
▪ onderscheidende marktposities
▪ ondernemerschap anno nu
▪ bijzondere sfeercreatie & gastvrijheidsbeleving
▪ inspiratiesessies, trends en columns

Wij borgen uw privacy
Wij verzamelen voor uitsluitend ons relatiebeheer, onze samenwerking en het versturen van columns
uw persoonsgegevens. Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Wij vertellen graag wat voor
gegevens dit zijn en wat we hiermee doen.
De gegevens zijn uw
▪ relatiebeheer van vaste en potentiele klantrelaties: het bedrijf, uw functie, het adres van het
bedrijf en uw email adres
▪ columns ontvangen?: het bedrijf, uw functie, het adres en uw emailadres
▪ via google analytics worden gegevens automatisch anoniem verzameld
▪ via social media is er contact op het moment dat uw met ons verbonden bent en bepaalt u zelf
wat u wel/niet ontvangt of laat zien conform uw eigen privacy richtlijnen
▪ bedrijfsinformatie dat nodig is voor het kunnen creëren en implementeren van onze diensten
De persoonsgegevens worden uitsluitend ontvangen door Marja Groen, DGA van La Differenza. De
gegevens die u invult op de website worden daar niet opgeslagen. De hostingpartij van de website
heeft wel inzage in de site. De persoonsgegevens en/of bedrijfsinformatie wordt bewaard zolang we
samenwerken of het moment dat er een verzoek binnenkomt dat de samenwerking wordt beëindigd of
er een wens is om geen columns meer te ontvangen. Nota bene: voor het ontvangen van columns
meldt u zich zelf aan en kunt u een bericht sturen om deze niet meer te ontvangen.
Onze informatie
Emailadressen: m.groen@ladifferenza.biz / info@ladifferenza.biz
Kamer van Koophandel 302.208.93
Adres: Schietspoel 39 / 1251 XT Laren
Telefoonnummer Marja Groen: 06 – 205 98 393
Postbus 100 / 3620 AC Breukelen
SSL certificaat website is aanwezig: www.ladifferenza.biz.
Rechten
▪ recht op inzage: het is mogelijk om in te zien welke persoonsgegevens er zijn als u hier zelf
vraagt
▪ recht op rectificatie: het is mogelijk dat er een fout in de persoonsgegevens is ontstaan. Of
door een foutieve aanlevering of een verkeerde verwerking. Dan kant u vragen om rectificatie
▪ recht op indienen van een klacht: als u een klacht wilt indienen dat kan via Autoriteit
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▪

recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: als u wilt dat de gegevens niet meer
worden gebruikt is het uw recht dit aan te geven en deze zullen dan nooit te nimmer meer
worden gebruikt of u vraagt hier zelf om.

De bedrijfsinformatie die bij ons ligt voor het kunnen creëren en implementeren van onze diensten blijft
te allen tijde bij ons. Deze wordt niet gedeeld met derden uitsluitend bij de La Differenza Partners die
voor u werken via ons. Bijvoorbeeld voor de implementatie. Elke La Differenza Partner tekent een
samenwerkingscontract waarbij zij tekenen voor geheimhouding enerzijds en anderzijds het niet delen
van bedrijfsinformatie aan derden. Dit contract is inzichtelijk. Voor onze samenwerking wordt dit
opgenomen in het contract.
Mocht u nog vragen hebben verneem ik het graag. Is iets onduidelijk ook. Wij borgen uw privacy. Dat
is waar gastvrijheid mee begint.
Met gastvrije groet,
Marja Groen
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