
 

 

 

 

 

 

 

Privacy verklaring 
 

Hier vind je de privacy verklaring van: 

 

Het Borduursteekje 

De Balg 16 

1741RV Schagen  

KvK nummer: 60425075 

E-mail: info@hetborduursteekje.nl 

 

 

Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die 

worden verzameld door Het Borduursteekje.  

 

Inleiding 

 

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens 

worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan.  

We vertellen welke gegevens we opslaan, voor welke doelen deze gebruikt worden en 

hoelang we deze zullen bewaren. 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

 

Het Borduursteekje kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt 

maakt van de diensten van Het Borduursteekje, en/of omdat u deze zelf bij het invullen  

van een contactformulier en/of via een order op de website www.hetborduursteekje.nl of 

webwinkel www.het-borduursteekje.nl heeft achtergelaten.  Het Borduursteekje kan de 

volgende gegevens bewerken: 

 Uw voor- en achternaam  

 Uw adresgegevens  

  Uw telefoonnummer 

 Uw e-mailadres 

 Uw IP-adres 

 

  

http://www.hetborduursteekje.nl/
http://www.het-borduursteekje.nl/


 

 

 

 

 

 

 

Waarom Het Borduursteekje gegevens nodig heeft 

 

Het Borduursteekje verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch  

contact met u op te kunnen nemen als u daar om vraagt en/of u schriftelijk 

(per mail of post) te kunnen benaderen.  

 

Daarnaast kan Het Borduursteekje uw persoonsgegeven gebruiken voor het uitvoeren van  

een order/bestelling die wij van u hebben ontvangen of om informatie te verstrekken naar 

aanleiding van uw verzoek via het contactformulier. Ook zullen wij uw gegevens gebruiken 

om een voorbeeld te sturen, per e-mail, ter goedkeuring om voor u te gaan maken.  

 

Hoe lang Het Borduursteekje uw gegevens bewaard 

 

Het Borduursteekje zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. 

Wel heeft Het Borduursteekje uw ordergegevens nodig voor de belastingaangifte daarom 

zullen wij deze tot 7 jaar na het plaatsen van de order bewaren.  

 

Delen met anderen 

 

Het Borduursteekje verstrekt alleen uw persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor 

het uitvoeren van uw order of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 

In kaart brengen website-/webwinkelbezoek 

Op de website en webwinkel van Het Borduursteekje worden algemene bezoekgegevens 

bijgehouden voor statistieken van bezoek- en klikgedrag. Er wordt alleen gekeken naar het 

aantal bezoeken en klikken, verder wordt het niks met deze gegevens gedaan.  

 

Google Analytics 

 

Het Borduursteekje maakt gebruikt van Google Analytics om bij te houden  

hoe gebruikers website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het 

adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers 

in de Verenigde Staten. De 

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van 

Google Analytics hier aan. https://policies.google.com/privacy 

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om 

rapporten over de Website aan Het Borduursteekje te kunnen verstrekken en om haar 

adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze 

 

 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=nl


 

 

 

 

 

Informatie zal na 14 maanden worden verwijderd.  

Google kan deze informatie aan derden verschaffen als  

Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden  

de informatie namens Google verwerken. Het Borduursteekje heeft  

hier geen invloed op. 

 

Het Borduursteekje heeft Google geen toestemming gegeven om via  

Het Borduursteekje verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-

diensten 

 

Webwinkel 

 

Mijnwebwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u aan 

ons beschikbaar stelt worden gedeeld met MyOnlineStore. Zij zullen de gegevens nooit 

gebruiken voor andere doeleinden. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomt die wij 

met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.  

MyOnlineStore maakt gebruikt van cookies om technische informatie te verzamelen  

Met betrekking tot het gebruik van de stoftware. Er worden geen persoonsgegevens 

verzameld of opgeslagen.  

 

MijnDomein 

 

Het Borduursteekje neem emaildiensten af van MijnDomein. Bij MijnDomein zijn ze eerlijk 

over privacy. Om hun producten te leveren, te verbeteren, verzamelen ze gegevens van hun 

klanten, relaties en websitebezoekers. Zij vinden het belangrijk dat de privégegevens ook 

echt privé blijven en houden zich aan de geldende wet- en regelgeving. Meer details kunt u 

lezen op Privacy- en cookiestatement Mijndomein Hosting B.V. 

 

MyParcel 

 

Als wij van u een bestelling ontvangen zal deze worden verstuurd via MyParcel, door het 

versturen van post via MyParcel, worden persoonsgegevens aan MyParcel doorgegeven. 

MyParcel acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. 

Persoonsgegevens worden door MyParcel dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.  

Meer hierover kunt u hier lezen. https://backoffice.myparcel.nl/pdf/myparcel-

privacyverklaring.pdf 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt 

een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vera@hetborduursteekje.nl. 

Het Borduurstekje zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  

 

https://fpmedia.mijndomein.nl/Privacy%20en%20cookiestatement%20Mijndomein%20Hosting%20versie%20maart%202018.pdf?_ga=2.112132356.1684749776.1525957378-1266986435.1525957378
https://backoffice.myparcel.nl/pdf/myparcel-privacyverklaring.pdf
https://backoffice.myparcel.nl/pdf/myparcel-privacyverklaring.pdf
mailto:vera@hetborduursteekje.nl


 

 

 

 

 

 

 

Beveiligen 

 

Het Borduursteekje neemt de bescherming van uw gegevens serieus  

en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,  

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  


