
• Je bedrijfsgegevens 
Bedrijfsnaam: Luxe Woonaccessoires 
Vestigingsadres: Westlandseweg 6, 2291PG Wateringen 
KvK-nummer: 66758580 

• De soorten persoonsgegevens die verwerkt worden 
NAW-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers 

• Het doel van de verwerking 
Deze gegevens zijn nodig voor het verwerken van een bestelling en het versturen 
van een bevestigingsmail/verzendmail. Het telefoonnummer is nodig indien er iets 
aan de hand is met de bestelling. De gegevens worden nergens anders voor 
gebruikt.  

• Hoe lang je de gegevens bewaart  
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig. De meeste 
gegevens worden na 3 maanden verwijderd. Sommige gegevens moeten wij 
vanwege de wettelijke fiscale bewaarplicht 10 jaar bewaren.  

• Informatie over de ontvangers van de gegevens 
In sommige gevallen wordt een bestelling verzonden door een derde partij die voor 
ons de pakketten verzend. Wij verstrekken alleen noodzakelijk gegevens, dit zijn 
verzendgegevens. Hieronder wordt verstaan: naam en adresgegevens. Het 
mailadres, betaalgegevens en telefoonnummer wordt niet verstrekt.  
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  
Doe je een betaling met Ideal, dan wordt je doorgelinkt naar Sisow. De gegevens die 
nodig zijn, vul je zelf in. Deze gegevens zijn nodig om de betaling te doen. 
De administratie wordt opgeslagen op een server van de derde partij. Op deze server 
staan geen persoonsgegevens en/of betaalgegevens. Persoonsgegevens van een 
klant worden alleen opgeslagen op de server van mijnwebwinkel. 

• Het gebruik van cookies 
Cookies kunnen persoonsgegevens bevatten. Een cookie is een klein tekstbestand 
dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of 
smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze 
informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En 
soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan. 

• Recht op inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en overdraagbaarheid 
Als klant kan je een verzoek indienen om de gegevens te bekijken, aan te passen of 
volledig te wissen. Wanneer je toestemming geeft om je persoonsgegeven te 
verzamelen, kan deze ook weer ingetrokken worden. Ook heb je het recht om 
gegevens in een leesbare vorm opgestuurd te krijgen, zodat je de mogelijkheid hebt 



deze naar een andere plek te verplaatsen. Je kunt je verzoek richten naar: luxe-
woonaccessoires@gmail.com   

Opmerkingen of klachten? 
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier hebben geholpen, dan kun je een klacht 
indienen bij de toezichthouder. Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder in 
Nederland. 
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