Privacyverklaring Verhip-vintage.
Carolijne Klaver, eigenaresse van webwinkel Verhip-vintage, is verantwoordelijk voor
de verwerking van alle persoonsgegevens.
Mijn bedrijfsgegevens:
Verhip-vintage
Weezenhof 8066
6536CP Nijmegen
06 24325989
info@verhip-vintage.nl
KvK nummer: 66693837

Persoonsgegevens die ik verwerk.
-Webwinkel Verhip-vintage verwerkt persoonsgegevens. Wanneer er iets in de
webwinkel wordt gekocht, wordt er gevraagd naar uw naam, adres, telefoonnummer,
emailadres en rekeninggegevens.
-Deze gegevens heb ik ook nodig wanneer u kleding komt inbrengen. Daarnaast
vraag ik u bij de inbreng ook naar uw geboortedatum. Dit is niet verplicht, maar puur
om u als inbrengklant te kunnen verrassen met een leuke attentie met uw verjaardag.
U zet een handtekening voor akkoord.
-Geïnteresseerden die zich inschrijven voor de nieuwsbrief wordt gevraagd het
emailadres in te vullen.
-Voor het aanmaken van een account bij Verhip-vintage wordt er, naast het invullen
van een wachtwoord, ook gevraagd naar naam en emailadres.
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-Bij het plaatsen van een reactie in het gastenboek van Verhip-vintage wordt naar uw
naam en emailadres gevraagd.

Waarom vraag ik persoonsgegevens?
Verhip-vintage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-

Het verwerken en versturen van gekochte items in de webwinkel.
Het versturen van nieuwsbrieven.
Het verschaffen van informatie aan inbrengklanten over belangrijke inbreng
data, vakanties, wijzigingen in Algemene Voorwaarden e.d..
Bij het plaatsen van een reactie in het gastenboek heb ik zo de mogelijkheid,
n.a.v. uw reactie, eventueel contact met u op te nemen.

Bewaartermijn.
Ik zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. De
bewaartermijn bij inbrengklanten is maximaal twee jaar vanaf de datum dat onze
laatste samenwerking beëindigd is.
Facturen en aankoopbonnen worden door Verhip-vintage 7 jaar bewaard. Dit heeft te
maken met de fiscale bewaarplicht.
Wilt u geen gebruik meer maken van de nieuwsbrief? Onderaan elke nieuwsbrief
bestaat er de mogelijkheid om u uit te schrijven. U kunt ook een email sturen naar
info@verhip-vintage.nl
De reacties in het gastenboek blijven staan. Wilt u uw reactie verwijderd hebben van
de site? Stuur even een email met uw verzoek naar info@verhip-vintage.nl

Delen van uw gegevens.
Webwinkel Verhip-vintage verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden
wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor een goede uitvoering van de
dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke verplichting. Uw gegevens worden
gedeeld met:
-

Mollie, voor afhandelen van betalingen.
Mijnwebwinkel, voor afhandelen van facturen.
Laposta, voor het verzenden van nieuwsbrieven.
PostNL/UPS/DHL, voor het verzenden van pakketten.
De belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht.
Google Analytics, om een beeld te krijgen van het aantal bezoekers van mijn
webwinkel.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@verhipvintage.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door betreffende
wordt gedaan, vraag ik om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te
sturen. Hierbij adviseer ik u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het Burgerservicenummer
(BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Verhip-vintage zal zo
snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek reageren.
U heeft als bezoeker van mijn webwinkel Verhip-vintage ook altijd het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging.
Verhip-vintage neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden
bestaat dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van
misbruik van de door mij vastgelegde gegevens, neem dan contact op via
info@verhip-vintage.nl.

3

