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Om de website goed te laten functioneren verzamelt Doarper.nl persoonsgegevens. In dit 
privacybeleid geven wij een toelichting over de manier waarop de persoonsgegevens 
verzameld worden en wat de reden hiervan is. Doarper.nl verwerkt enkel 
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening. 
Doarper.nl vindt het belangrijk dat je persoonsgegevens in veilige handen zijn. Daarom 
gaan wij zorgvuldig met je gegevens om. De persoonsgegevens worden verwerkt volgens 
de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking hieraan stelt.  
Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid, neem dan contact met Doarper.nl op. 
 

 
Contact 
Via de contactpagina van Doarper.nl is het mogelijk een vraag te stellen. Om je vraag te 
kunnen beantwoorden vragen wij je de volgende persoonsgegevens in te vullen:  

• Naam 
• E-mailadres. 

 

 
Proefpanel 
Door lid te worden van het proefpanel kun je je mening geven over de bieren van Doarper. 
Om lid te worden vragen wij je de volgende persoonsgegevens in te vullen: 

• Naam 
• Leeftijd 
• Postcode 
• E-mailadres. 

 

Webshop 

In onze webshop kun je bier bestellen en afrekenen. De betaling gaat via een externe 
provider. Om een bestelling te plaatsen vragen we je om de volgende persoonsgegevens in 
te vullen: 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Woonadres 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 

  
 

Marketingdoeleinden 
Om op de hoogte te blijven van Doarper.nl kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Je 
naam en e-mailadres die je hiervoor aan ons verstrekt worden bewaard tot het moment dat 
je je hiervoor uitschrijft.  
Uitschrijven kan te allen tijde via https://www.doarper.nl/afmelden. Je uitschrijving wordt 
direct verwerkt.   
 

Cookies 
In ons cookies statement lees je meer informatie over de manier waarop doarper.nl 
gebruik maakt van cookies. 
 

  

https://www.zorgpremiekorting.nl/contact/
https://www.doarper.nl/privacy/cookie-statement/


Bewaren van persoonsgegevens 
Wettelijk is vastgelegd dat administratieve gegevens zeven jaar bewaard moeten worden. 
De persoonsgegevens die onderdeel zijn van de administratie van Doarper.nl worden 
zeven jaar bewaard. Wanneer wij je gegevens niet meer nodig hebben om de dienst aan 
te bieden waar je om vraagt en deze wettelijke zeven jaar verstreken zijn worden je 
persoonsgegevens uit ons systeem verwijderd. Doarper.nl verkoopt geen 
persoonsgegevens aan derden.  
 

Beveiliging van persoonsgegevens 
Doarper.nl vindt de privacy van websitegebruikers zeer belangrijk. De persoonsgegevens 
die op de website verwerkt worden zijn beveiligd. Doarper.nl beschikt over een SSL-
certificaat om de veiligheid tijdens het gebruiken van de website te garanderen. Websites 
met een SSL-certificaat zijn te herkennen aan de URL beginnend met https: 
 
 

Recht op inzage 
Als websitegebruiker heb je het recht op inzage in je persoonsgegevens. Een verzoek ter 
inzage van de persoonsgegevens kan je indienen via het contactformulier op de website 
van Doarper.nl. Mochten de persoonsgegevens die wij van je verzameld hebben niet 
kloppen of wil je een wijziging doorgeven dan kan dit ook via het contactformulier op de 
website. Je hebt het recht je persoonsgegevens door Doarper.nl te laten verwijderen 
indien je dit wenst. 
 
Doarper.nl behoudt zich het recht het privacybeleid aan te passen indien er veranderingen 
binnen de website of eventuele wetswijzigingen optreden. Op deze pagina staat de meest 
actuele informatie over de manier waarop Doarper.nl de persoonsgegevens verwerkt. 
 

https://www.doarper.nl/contact/
https://www.doarper.nl/contact/

