
De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) is de Nederlandse implementatie van 
wet en regelgeving voor gegevensbescherming binnen de EU (GDPR). Ze is van toepassing 
op de omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens met betrekking tot 
een levende persoon die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd.  
 
Persoonsgegevens kunnen in elektronische vorm worden bewaard of op papier staan. In de 
AVG staat dat persoonsgegevens zodanig moeten worden verwerkt dat passende veiligheid 
van persoonsgegevens is gegarandeerd, met inbegrip van bescherming tegen onbevoegde 
of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, met 
behulp van passende technische of organisatorische maatregelen.  
 

 

Privacy Statement voor aan Domaine de Marotte gerelateerde bedrijven:  
• Bruun BV 
• EARL La Reynarde  
• SARL Ventoux Méditerranée 
Hierna te noemen Domaine de Marotte. 
 
Domaine de Marotte kan de volgende soorten persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken:  
• Informatie die u, of iemand namens of voor u, aan ons verstrekt met het oog op het contact 

houden met en/of op de hoogte blijven van de activiteiten van Domaine de Marotte, zoals 
naam, e-mailadres, of adres.  

• Informatie die u, of iemand namens of voor u, aan ons verstrekt met het oog op het 
verwerken van een (zakelijke) transactie, zoals naam, e-mailadres, of verzend- en 
factuuradres.  

 
Inzien en bewaren 
Persoonlijke gegevens worden voor contact doeleinden 5 jaar bewaard, vanaf het moment dat 
de relatie wordt beëindigd. Persoonlijke gegevens voor transactie doeleinden worden 7 jaar 
bewaard. 
 
Na het bewaren worden persoonlijke gegevens gewist en/of geanonimiseerd. Op verzoek kijken 
wij onze servers na of we persoonlijke gegevens van u beschikbaar hebben en wanneer u dat 
wenst, worden deze ontoegankelijk gemaakt en gewist.  
 
Veiligheid  
Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, blijven veilig en vertrouwelijk. Domaine de 
Marotte zal uw informatie niet delen met andere personen of bedrijven. We volgen de industrie 
standaarden om de aan ons verstrekte gegevens te beschermen. We slaan al uw gegevens 
veilig op. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, 
openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico 
van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. 
Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op 
als u een ongeautoriseerd gebruik van uw toegangscodes of een andere inbreuk op de 
beveiliging constateert.  
 
Cookies  
Domaine de Marotte en zijn website www.marottevins.com maakt gebruik van sessie cookies, 
die de website gebruiksvriendelijker maken. Deze worden automatisch verwijderd na uw 
bezoek.  
 
Updates voor dit beleid  
Domaine de Marotte kan dit privacy-beleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website 
te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.  
 
Contact  
Wanneer u contact wilt opnemen met Domaine de Marotte over een aspect van ons privacy-
beleid of u wilt laten verwijderen uit onze bestanden, neem dan contact op met Elvire van 
Dijkman op het volgende emailadres: info@marottevins.com 
 


