
Privacy Policy 
 
BYFAITH interiors respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt 
er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt 
behandeld. BYFAITH interiors zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden 
verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn 
betrokken bij het uitvoeren van jouw advise of andere mogelijkheden op gebied van 
interieur. 
 
De BYFAITH interiors gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de 
volgende diensten te leveren: 
  Als je een bestelling plaatst, heb ik jouw naam, e-mailadres, afleveradres en 

betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en jou van het verloop 
daarvan op de hoogte te houden. 

  Om het winkelen bij byfaith shop zo aangenaam mogelijk te laten zijn, sla ik 
met jouw toestemming persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking 
tot de bestelling en het gebruik van mijn diensten op. Hierdoor kan ik mijn 
webshop personaliseren en nog beter aan jouw wensen voldoen. 

  Met jouw toestemming gebruik ik jouw gegevens om je te informeren over de 
ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je 
dit niet langer prijs op stelt, kunt u zich afmelden via de link onderaan elke 
mailing.  

  Gegevens over het gebruik van mijn site en de feedback die ik krijg van mijn 
bezoekers helpen mij om mijn webshop verder te ontwikkelen en te 
verbeteren.  

 
BYFAITH interiors verkoopt jouw gegevens niet 
BYFAITH zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze 
uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van 
uw bestelling. Ik ben samen met de door mij ingeschakelde derden verplicht om de 
vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. 
 
Cookies  
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op 
jouw computer. BYFAITH shop gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend 
bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik 
van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze 
bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. 
Je kunt je eigen browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij de bykimshop 
geen cookies ontvangt. 
Mocht je nog vragen hebben over het Privacy Beleid van BYFAITH interiors, dan kun 
je altijd een email sturen naar info@byfaith.eu Ik zal je dan verder helpen als je 
vragen hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen. 


