
Privacybeleid Mijn Werkplekje  

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 

verantwoordelijkheid om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen.   

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, 

waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt 

u precies hoe wij werken.  

Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten en diensten van Mijn Werkplekje.    

U dient zich ervan bewust te zijn dat Mijn Werkplekje niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid 

van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid 

te accepteren.  

Mijn Werkplekje respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat 

de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Tevens zijn onze 

computers beveiligd met een wachtwoord.  

Gebruik van onze diensten   

Wanneer u in onze webwinkel een order of plaatst of u meldt zich aan voor de nieuwsbrief, dan 

verzamelen wij de volgende gegevens:  

- NAW-gegevens  

- E-mailadres klant 

- E-mailadres voor het versturen van de factuur 

- Bankrekeningnummer 

Wij gebruiken deze gegevens voor het verwerken van een bestelling en/of factuur en voor het 

verzenden van de nieuwsbrief mits u zich hiervoor heeft aangemeld.   

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order, aanmelden nieuwsbrief 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.  

Communicatie 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten 

bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie 

relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De 

gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Mijn Werkplekje of die van een derde 

partij.   

Bewaartermijn ordergegevens bewaren wij tot 7 jaar na het plaatsen van de order. Dit is verplicht 

gesteld door de Belastingdienst. Persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief, bewaren 

wij totdat je aangeeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen. Overige persoonsgegevens (bijv. 

een e-mail) bewaren wij maximaal 6 maanden na afronding van ons contact.   

 



Cookies 

Onze 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 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.  

Onze 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.  

Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebookpagina te 'liken'. 

Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is.  

Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitterpagina te volgen. Deze 

button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is.  

AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via 

Facebook, Twitter, Pinterest en diverse andere social media sites.  

Cookies uitzetten 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser 

opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt 

verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet 

correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.  

Doeleinden 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden 

beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.  

Derden 

Wij maken gebruik van de volgende derde partijen:  

- Google Analytics 

- Mijn Webwinkel (voor het hosten van onze webwinkel en het versturen va onze nieuwsbrieven)  

- Facebook (like-knop)  

- Parcel.nl (voor het versturen van pakketten)  



- Betaaldiensten (Moliie/Ideal,)  

De gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en 

zullen niet verder verspreid worden.   

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief 

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te 

melden.  

Recht op inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en overdraagbaarheid van gegevens  Als bezoeker 

van onze website, kan je te allen tijde een verzoek indienen om je gegevens te bekijken, aan te 

passen of volledig te wissen. Mocht dit het geval zijn, mail dan je verzoek naar 

info@mijnwerkplekje.nl o.v.v. gegevens. Binnen 4 weken wordt je verzoek verwerkt en ontvang je 

per mail een bevestiging. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten 

halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.  

Autoriteit Persoonsgegevens  Als bezoeker van onze webwinkel, heb je het recht om bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens een klacht in te dienen.   

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele 

aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze 

privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.  

Vragen en feedback 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit 

privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:  

 

Mijn Werkplekje, Ainsworthstraat 33 7575 BS Oldenzaal, info@mijnwerkplekje.nl 

Kamer van Koophandel: 62563432  
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