
Privacybeleid 
 

Dollydolls respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat de 
persoonlijke informatie die je met Dollydolls deelt vertrouwelijk wordt behandeld. 
 

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Dollydolls persoonsgegevens:  
1. Voor het uitvoeren van bestellingen uit de Dollydolls Webshop. 
2. Voor de afhandeling van informatieverzoeken. 
3. Voor overige activiteiten zullen wij persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. 

1. Voor het uitvoeren van bestellingen uit de Dollydolls Webshop 
 
Dollydolls gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: 

·         Als je een bestelling plaatst, hebben we je voornaam, achternaam, e-mailadres, 
afleveradres en betaalgegevens nodig om jouw bestelling uit te voeren en je van het 
verloop daarvan op de hoogte te houden.  

·       Wij gebruiken jouw gegevens om te informeren over speciale aanbiedingen en acties. 
·         Als je een Dollydolls account aanmaakt bewaren wij je gegevens op een beveiligde server 

die door derden wordt beheerd. In het Dollydolls account slaan wij informatie op zoals jouw 
voornaam, achternaam en woonadres, telefoonnummer,  

       e-mailadres, order-, aflever- en betaalgegevens, zodat deze niet bij iedere nieuwe bestelling 
opnieuw ingevuld hoeft te worden. 

·         Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze 
bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

·         Als je besluit een recensie te schrijven, heb je de mogelijkheid om te kiezen om jouw naam 
achter te laten, welke getoond worden op de website zoals van toepassing in het 
gastenboek. Hier wordt echter nooit je volledige mailadres getoond.   

Dollydolls verkoopt jouw gegevens niet 
 
Dollydolls zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden 
ter beschikking stellen wanneer deze gegevens strikt noodzakelijk zijn voor de derde partij bij het 
uitvoeren van de betreffende dienstverlening. 
Met deze derden hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te waarborgen dat jouw 
gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.  

- Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden 
opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een 
beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om 
gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt 
bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding –  

Websites van derden 

Eventuele websites van derden (mocht dat voorkomen) die via hyperlinks met onze website zijn 

verbonden vallen niet onder toepassing van deze privacyverklaring. Lees voor gebruik van de 

desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier 

waarop zij met jouw gegevens omgaan. 
  

Minderjarigen 

Minderjarigen mogen slechts hun persoonsgegevens verstrekken aan Dollydolls na toestemming van één 

van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.  

 

 



Recht op inzage, correctie en verwijdering 
 

Jouw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Daarbij heb 
je recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens. Je kunt op elk 
moment inzage vragen in de gegevens die Dollydolls over jou verzamelt en deze laten corrigeren of 
verwijderen door een verzoek op te sturen naar info@dollydolls.nl . Heb je een account aangemaakt dan 
kunt je daar zelf je gegevens aanpassen of verwijderen. Als je geen e-mail meer wenst te ontvangen met 
informatie over producten en/of aanbiedingen (onze nieuwsbrief) dan kun je dat ook aangeven door 
een verzoek op te sturen naar het hierboven genoemde emailadres of zelf uitschrijven voor deze 
nieuwsbrief via de website. 
  

  

Aanpassen Privacybeleid 
 

Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. 
 

mailto:info@dollydolls.nl

