
 

 

PRIVACYVERKLARING 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt binnen Schminkservice Kakelbont  

Tijdens het bestelproces wordt er gevraagd naar je naam-adres-woonplaats gegevens, je emailadres 

en je telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om je bestelling goed te kunnen afhandelen. Het 

pakketje moet op de juiste plek terecht komen. Je bestelbevestiging, factuur en eventueel benodigde 

informatie worden verzonden via de mail. Je telefoonnummer gebruiken we alleen voor overleg over je 

bestelling, waar nodig. Natuurlijk wordt met deze verstrekte, persoonlijke gegevens uiterst zorgvuldig 

omgegaan. 

Deze gegevens worden minimaal 7 jaar veilig bewaard om aan de fiscale wetgeving te voldoen. 

Gedurende cursussen en opdrachten kunnen er foto’s gemaakt worden. Enkele foto’s kunnen 

geschikt zijn voor plaatsing op www.kakelbontschmink.nl, reclame-uitingen of Facebook. Vóór 

plaatsing wordt er toestemming gevraagd om deze te mogen plaatsen. Is er al toestemming verleend, 

dan kan deze ten allen tijden ingetrokken worden door een verwijderverzoek te sturen naar 

Schminkservice Kakelbont. De foto’s zullen dan zo snel mogelijk verwijderd worden, ook uit het 

systeem van Schminkservice Kakelbont. 

Cursusfoto’s worden doorgaans alleen gebruikt voor een lesbespreking, dus binnen de groep waarin 

je de cursus volgt. Er kan altijd een verzoek van verwijdering uit het systeem van Schminkservice 

Kakelbont ingediend worden. De betreffende foto’s zullen dan zo snel mogelijk uit het systeem van 

Schminkservice Kakelbont verwijderd worden. 

Wil je op de hoogte blijven van aanbiedingen, nieuwe producten en cursussen, dan kun je je 

aanmelden voor de nieuwsbrief. Deze aanmelding kan ten alle tijden weer ingetrokken worden. 

 

Gedeelde informatie 

Om bestelprocessen en/of betalingen goed te laten verlopen, is Schminkservice Kakelbont afhankelijk 

van derden. Iedere partij draagt op hun beurt weer zorg voor uw privacy. Mijn Webwinkel: Draagt zorg 

voor het systeem achter www.kakelbontschmink.nl. Molliepayments: Draagt zorg  voor de afhandeling 

van de betalingen.My Parcel: Draagt zorg voor de bezorging van de bestellingen. Sum Up: Draagt 

zorg voor de pinbetalingen. Google Analytics: Geeft inzicht in de klantenkring van Schminkservice 

Kakelbont 

 

Cookiegebruik 

Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je 
computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar 
worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties 
van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een 
bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het 
surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt 
gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website 
speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen 

http://www.kakelbontschmink.nl/
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van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd 
bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via 
de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien 
welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor 
zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch 
verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze 
website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden 
welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in 
je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt 
gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website 
gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. 
Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt 
gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social 
Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt 
door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze 
cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, diverse andere social media websites. 
Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals 
Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites 
(marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review 
site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies 
beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je 
browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in 
de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. 
 
 
Contactgegevens Autoriteit Persoonsgegevens 

Ten allen tijden heeft u het recht op inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en overdraagbaarheid 

van uw gegevens! 

Heb je een klacht over je privacy, meld het dan eerst aan mij als ondernemer. Komen we er samen 

niet uit dan kun je via onderstaande link je klacht deponeren bij Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de 

waakhond over de privacywetgeving. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 
 
Identiteit van de ondernemer 
 
Schminkservice Kakelbont 

Hazenakkerstraat 12 

5343 EA   Oss 

Telefoonnummer: 06-44526579 

E-mailadres: info@kakelbontschmink.nl 

KvK-nummer: 16089013 

Btw-identificatienummer: NL149840263B01 
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