
Privacy Statement 

 

Webshop Style4us, gevestigd aan de Oldenhof 1 6665 DP te Driel, is verantwoordelijk 

voor de verwerking van persoonsgegevens door dit bedrijf, zoals weergegeven in 

deze privacyverklaring. Monique Riswick is de verantwoordelijke Functionaris 

Gegevensbescherming van dit bedrijf. 

Persoonsgegevens die ik verwerk 

Webshop Style4us verwerkt persoonsgegevens. Indien je gebruik maakt van mijn 

webwinkel verstrek je een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een 

correcte bedrijfsadministratie. Daartoe verwerk ik de volgende persoonsgegevens. 

 Voor – en achternaam 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 IBAN 

Verwerking bijzondere of gevoelige persoonsgegevens 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers 

die jonger zijn dan 16 jaar. Het ontbreekt mij aan een directe controle op leeftijden 

van bezoekers aan mijn website. Ouders worden daarom aangeraden betrokken te 

zijn bij de internetactiviteiten van hun minderjarige kinderen en toezicht te houden 

op het verstrekken van persoonsgegevens door hun minderjarige kinderen. Wanneer 

er vermoeden bestaat dat webshop Style4us onbedoeld persoonsgegevens van 

minderjarigen heeft verzameld, neem dan contact op via style4us@outlook.com en 

de betreffende gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden verwijderd. 

Waarom vraag ik persoonsgegevens? 

Webshop Style4us verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen : 

 Afhandelen van facturen en betalingen 

 Leveren van producten en diensten 

 Om contact te houden met mijn klanten 

 Versturen van persoonsgegevens aan een transportbedrijf voor het versturen 

van een pakket) 

 Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat 

Bewaartermijn 

Belastingaangifte 

Webshop Style4us zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt 

noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn is maximaal 

2 jaar, gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening, tenzij een 

wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft. 

mailto:style4us@outlook.com


Delen van gegevens 

Webshop Style4us verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer 

dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de 

dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens 

worden gedeeld met de volgende organisaties : 

 MijnWebWinkel, voor afhandelen van boekingen en facturen 

 Quartado, voor een correcte bedrijfsadministratie 

 Multisafepay, voor afhandelen van betalingen 

 De belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht 

Cookies en websitegebruik 

De webdiensten van webshop Style4us gebruiken uitsluitend technische en 

functionele cookies. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek 

aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De 

cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor een correcte en onbelemmerde werking 

van de website. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in 

te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter gevolgen hebben 

voor de wijze waarop mijn website op jouw scherm verschijnt. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 

style4us@outlook.com Webshop Style4us zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier 

weken, op jouw verzoek te reageren. 

Beveiliging 

Webshop Style4us neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het 

vermoeden bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er 

aanwijzingen van misbruik van door mij vastgelegde gegevens, neem dan contact 

op via style4us@outlook.com  
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