
 

 

Privacy Statement 
De groepenkast-stunter 

te Emmen 
 
 
De groepenkast-stunter, is gevestigd te (7825 AX) Emmen aan het adres James Cookstraat 47 
en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
62037498.  
 
Alle correspondentie kan via bovenstaand (post)adres geschieden, per mail 
(klantenservice@groepenkast-stunter.nl) en telefonisch (0591-313163). 
 
De groepenkast-stunter respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Om u als 
bezoeker van haar website te laten weten hoe de groepenkasts-stunter met de gegevens van 
haar bezoekers en opdrachtgevers omgaat is dit privacy statement opgesteld. 
 
 
Artikel 1 Persoonsgegevens 
 
1.1. De groepenkast-stunter kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt 

van de diensten en/of producten van de groepenkast-stunter Ook kunnen uw 
persoonsgegevens worden verwerkt omdat u deze hebt ingevuld op het contactformulier 
op de website of op een andere wijze zelf aan de groepenkast-stunter hebt verstrekt. 
 

1.2. E.E.M. kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 
− Voorletters, voornaam en achternaam 
− Adresgegevens 
− Telefoonnummer 
− E-mailadres 
− IP-adres 

 
 
Artikel 2 Verwerken 
 
2.1. De groepenkast-stunter verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te geven te aan 

de (koop)overeenkomst met u als gevolg van de (online) bestelling. 
 

2.2. Daarnaast verwerkt de groepenkast-stunter uw persoonsgegeven om contact met u op 
te kunnen nemen. Dit doet de groepenkast-stunter alleen wanneer u daarom vraagt, 
wanneer er vragen, opmerkingen of onduidelijkheden zijn over de bestelling en ter 
afwikkeling van de bestelling. 

 
 
Artikel 3 Bewaren  
 
3.1. De groepenkast-stunter bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om 

de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.  
 

3.2. Wanneer er wettelijk vastgestelde termijnen zijn voor het bewaren van gegevens zal de 
groepenkast-stunter deze wettelijke termijnen in acht nemen. 



 

 

 
3.3. Uw gegevens worden in ieder geval niet langer dan één jaar bewaard wanneer er geen 

overeenkomst met u tot stand komt. 
 
 
Artikel 4 Delen 
 
4.1. De groepenkast-stunter verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer het 

nodig om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u. Denk dan aan de vervoerder 
die uw pakket bezorgd en de betaaldienst die u gebruikt om uw bestelling af te rekenen. 
 

4.2. Ook kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden wanneer daar een 
wettelijke verplichting voor bestaat. 

 
 
Artikel 5 Website  
 
5.1. Op de website www.groepenkast-stunter.nl worden algemene bezoekgegevens 

bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van het opvragen 
en gegevens die uw browser meestuurt. 
 

5.2. Uw bezoekgegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de 
website. De groepenkast-stunter gebruikt deze informatie om de werking van de website 
te verbeteren. De gegevens worden zoveel mogelijk anoniem verwerkt en worden niet 
aan derden verstrekt. 

 
 
Artikel 6  Google Analytics 
 
6.1. De groepenkast-stunter maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe 

gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de 
groepenkast-stunter bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 
 

6.2. De verkregen informatie wordt (inclusief het IP-adres van uw computer) overgebracht 
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy 
beleid van Google en Google Analytics voor meer informatie. 
 

6.3. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van de groepenkast-
stunter gebruikt wordt, om rapporten over de website aan de groepenkast-stunter te 
kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun 
campagnes te kunnen bieden. 

 
6.4. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk 

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De 
groepenkast-stunter heeft hier geen invloed op. 
 

6.5. De groepenkast-stunter heeft Google geen toestemming gegeven om via de 
groepenkast-stunter verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-
diensten. 

 



 

 

 
 
Artikel 7 Cookies 
 
7.1. Op de website maakt de groepenkast-stunter gebruik van functionele cookies. Denk 

daarbij aan sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 
 

7.2. Ook maakt de groepenkast-stunter gebruik van geanonimiseerde analytische cookies. 
Deze gebruikt de groepenkast-stunter om inzage te krijgen in het bezoek aan haar 
website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en 
onderwerpen. Op deze manier kan de groepenkast-stunter de communicatie en 
informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze 
website. De groepenkast-stunter kan niet zien wie haar website bezoekt of vanaf welke 
pc het bezoek plaatsvindt. 
 

7.3. Wanneer u de website van de groepenkast-stunter bezoekt kunnen cookies afkomstig 
van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor 
meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk 
besturingstype kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

 
Artikel 8 Inzien, aanpassen of verwijderen 
 
8.1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. 

 
8.2. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen aan 

klantenservice@groepenkast-stunter.nl. De groepenkast-stunter zal zo spoedig mogelijk, 
maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 
 

 
Artikel 9 Beveiliging 
 
9.1. De groepenkast-stunter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft 

passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
 

9.2. De website www.groepenkast-stunter.nl maakt gebruik van een betrouwbar SSL 
Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 
 

9.3. Wanneer u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van 
misbruik, maar ook wanneer u meer informatie wenst over de beveiliging van door de 
groepenkast-stunter verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de 
groepenkast-stunter via klantenservice@groepenkast-stunter.nl  
 

9.4. De domeinnaam www.groepenkast-stunter.nl is een website van de groepenkast-
stunter. De groepenkast-stunter is gevestigd te (7825 AX) Emmen aan het adres James 
Cookstraat 47 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 62037498. Alle correspondentie kan via bovenstaand (post)adres 
geschieden, per mail (klantenservice@groepenkast-stunter.nl)  en telefonisch (0591-
313163). 



 

 

 
 
 
 
Artikel 10 Algemene Voorwaarden 
 
10.1. Dit privacy statement maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden van de 

groepenkast-stunter die van toepassing zijn op alle overeenkomsten die met de 
groepenkast-stunter worden gesloten. 

 
 
 


