PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacy verklaring van Magic Bits World. Veiligheid en privacy staan bij ons hoog in het
vaandel. Om uw privacy te waarborgen, Magic Bits World altijd in overeenstemming met de Wet
bescherming persoonsgegevens. Magic Bits World verkoopt in haar webshop een groot
assortiment, van hoogstaande kwaliteit nagel- en beauty producten.
Beveiliging
Magic Bits World draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw
persoonsgegevens. Uitsluitend personen met bevoegdheid zijn aangewezen binnen dit kader van
de aan hen opgedragen taken, toegang te hebben tot uw persoonsgegevens.
Verzamelde (persoons)gegevens
Als u producten bij ons koopt en/of u aanmeldt voor diensten hebben wij bepaalde informatie van
u nodig. Afhankelijk van de gewenste relatie met u, worden de volgende (persoons)gegevens
verzameld en verwerkt:


Voor- en achternaam



Geslacht



Adresgegevens



Telefoonnummer



E-mailadres en website



Bedrijfsnaam



Btw-nummer



Bankgegevens

Doeleinden
Magic Bits World verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de
doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we schriftelijk uw toestemming
hiervoor hebben verkregen.
Communicatie
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze 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 een goed beveiligde server. Wij zullen deze gegevens niet
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bewaartermijn
Magic Bits World bewaart persoonsgegevens zo lang als dit voor de aangevraagde doeleinden
noodzakelijk is en de wetgeving voorschrijft.
Database
In de AVG mag een database alleen gegevens bevatten die absoluut noodzakelijk zijn voor het
doel waarvoor de database is opgezet. Magic Bits World werkt met een database met de
gegevens van relaties, klanten en potentiële klanten. Al onze doelgroepen kunnen de eigen
gegevens te allen tijde inzien en indien nodig wijzigen.
Leveranciers
Om onze werkzaamheden en de leveringen zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, werken we
samen met leveranciers. Magic Bits World verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op
uw computer. De website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de
website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat u bij een
bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken
onze webshop slechts aangenamer in gebruik.

Documenten en bestanden
Voor het delen van grotere bestanden met onze klanten maken wij in enkele gevallen gebruik van
de services van WeTransfer. Wanneer u dit niet wenst dan kunt u dat aangeven via:
info@magicbitsworld.eu.
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 gebruikt gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.
Kennisneming van uw gegevens
U kunt uw eigen gegevens te allen tijde inzien en indien nodig wijzigen. U kunt hiervoor contact
met ons opnemen via info@magicbitsworld.eu. Voor specifieke vragen over onze privacy
verklaring kunt u ook via dit email adres contact met ons opnemen.
Disclaimer
De inhoud van deze website en andere uitingen in Social Media of reclamebladen zijn met de
grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Magic
Bits World wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist zijn. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor
tijdelijke onvolkomendheden. De informatie op de website van Magic Bits World wordt frequent
aangepast.

Wij, Magic Bits World, behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke
ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.
Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend
gemaakt op deze pagina.
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