Privacybeleid 2 Love It
Als jij iets bestelt, hebben we je gegevens nodig om ervoor zorgen dat we jouw
bestelling kunnen bezorgen. Maar we springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke
gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je
persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier
graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust
contact op met ons via info@2loveit.nl
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe
aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op www.2loveit.nl. Wij
raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze
wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 06-09-2022.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
2 Love it, gevestigd aan de Chopinstraat 10, 2162 VT Lisse, KVK 72043148, is de
verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit
privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die 2 Love It verwerkt
van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met 2 Love It, zoals onze
bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk
maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens
zoals je IP-adres. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je 2 Love it
bestelgeschiedenis of surfgedrag.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact
heeft (gehad) met 2 Love It, zoals (zakelijke) klanten.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een
account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met
onze klantenservice.
In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen. Wanneer iemand
een cadeau direct naar jou verstuurt, krijgen we jouw naam- en adresgegevens.

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en
hoelang worden deze bewaard?
Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling
Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te
kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor
eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.
Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens
en je telefoonnummer.
De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met hebt gesloten.
Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar
bewaren.

Gegevens in jouw account
In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, (bezorgen woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum
(als je die hebt opgegeven), betaalgegevens, cadeaubonnen en cadeaukaarten.
In je account bewaren we ook je bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties,
en de status van je bestelling.
Het is onze klantbelofte om het leven van onze klanten makkelijker en leuker te
maken. Daarom bewaren wij de gegevens in jouw account zolang je actief klant bij
ons bent. Als je 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw
gegevens. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens
te laten verwijderen in je account.

Gegevens over jouw contact met de klantenservice
Je kan dagelijks contact met ons opnemen. Je kunt met ons bellen, e-mailen of
chatten of een berichtje sturen via social media, zoals Facebook en Instagram.
We kunnen je een volgende keer sneller helpen door jouw gegevens te bewaren.
De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij dan ook zolang je actief klant
bij ons bent.
Wanneer je ons een privéberichtje stuurt via Instagram of Facebook, worden de
berichten maximaal 6 maanden door ons bewaard, of korter als jij het bericht zelf
eerder verwijdert.

Gegevens voor een optimale winkelbeleving
Allereerst zorgen we dat onze website goed werkt zodat jij optimaal kunt winkelen.
Daarvoor verzamelen we bij een bezoek aan 2 Love It jouw IP-adres, informatie over
je internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van
het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee je ons
bezoekt.
We zorgen er ook voor dat 2 Love It zo relevant mogelijk is door onze winkel af te
stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren. Om dit te kunnen, verzamelen we je
zoek-, klik en koopgedrag bij 2 Love It. Wij gebruiken deze gegevens voor het in kaart
brengen van generieke klantpatronen, zodat we die op individueel niveau in kunnen
zetten. Daarbij gaat het niet zozeer om de kennis over individuele klanten. Het is
onze klantbelofte om het leven van onze klanten makkelijker en leuker te maken.
Daarom bewaren wij deze gegevens zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar
niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens. Verbeteren van
de winkelbeleving gebaseerd op algemene informatie en verkoopstatistieken.
Gegevens voor marketing
Gepersonaliseerde advertenties
Wij, kunnen je advertenties tonen op andere websites. Dat gebeurt op basis van je
eerdere bezoeken aan onze websites en de websites van derde(n). Je surf, zoek-, en
koopgedrag worden verzameld op basis van cookietechnieken, je IP-adres en het
advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee je surft. Wij doen
dit alleen als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Voor
cookies geldt een beperkte bewaartermijn en die termijn verschilt per cookie. Leer
meer over cookies en hoe je jouw cookievoorkeuren kunt instellen.

Gegevens voor prijsvragen en acties
Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij gegevens aan jou, zoals je
naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie kunnen
uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken.
Wij verzamelen deze gegevens met jouw toestemming. In de voorwaarden van de
betreffende prijsvraag of actie kun je terugvinden waarvoor jouw gegevens precies
worden gebruikt en hoelang wij deze bewaren.
WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review
achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op
te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw
bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de
eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen
om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een
review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij
gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter
te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische

maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur
behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening
derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming
gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de
bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de
onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Social media
Als je social media zoals Facebook gebruikt, kun je via 'like en share' knoppen op 2
Love It artikelen die je leuk, nuttig of handig vindt, met je vrienden delen op je social
media account. 2 Love It krijgt geen toegang tot jouw social media account. Wij
raden je aan om het privacybeleid van de social media partijen waar jij een
account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt
en hoe jij je instellingen kunt aanpassen.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?
Distributie- en logistieke partners
Om jouw bestelling te kunnen afwikkelen, werken wij samen met distributiepartners
zoals PostNL , en DHL. Onze logistieke partners krijgen van ons jouw naam en
bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om jouw pakketje op het door jou
gekozen adres af te leveren.
Andere externe dienstverleners









MijnWebWinkel, 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
KNAB, voor afhandelen van betalingen,
Mollie, voor afhandelen van betalingen,
Klarna, voor afhandelen van betalingen,
MailChimp, voor verzenden van nieuwsbrieven,
Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht
Google, ten behoeve van Google Analatics

De overheid
Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich
allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig

hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de
politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of
misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens
krijgen in het kader van een onderzoek.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
2 Love It neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft
dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op met ons.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?
Recht op informatie
Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw
persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In
dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van
jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage
Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij
over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen door middel van een e-mail te
sturen aan info@2loveit.nl. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of
verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun je 24/7
doen in je account of een email te sturen aan info@2loveit.nl.

Recht op beperking
Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken.
Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht
ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je
contact met ons opnemen via de klantenservice.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te
verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen

wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op
basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden jou de mogelijkheid om
een verzoek in te dienen doormiddel van een email te sturen aan info@2loveit.nl

Recht om een klacht in te dienen
Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw
gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met
je op. Neem daarvoor contact op met ons via email info@2loveit.nl. Tot slot heb je
het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Als je nog vragen hebt over de wijze waarop bol.com met persoonsgegevens
omgaat, neem dan gerust contact met ons op via info@2loveit.nl. We helpen je
graag.

