
Inleiding. 

 

On deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden 

verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd war jouw gegevens opgeslagen 

liggen en voor welk doel jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw 

rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruikt kunt maken van die rechten. 

 

Virgin Nails. 

Je leest op dit moment de privacy verklaring van www.virginnails.nl. Virgin Nails is een webshop die 

zich richt op de verkoop van kwalitatieve nagelproducten van o.a. het merk Virgin Nails.  

 

Doel gegevens. 

Er word voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door www.virginnails.nl: 

 

het versturen van nieuwsbrieven; Virgin Nails verstuurd via de e-mail nieuwsbrieven. Deze 

nieuwsbrieven zijn commercieel georiënteerd alsmede voor het delen van informatie en kennis. 

 

het verwerken van orders; Virgin Nails heeft voor de verwerking van bestellingen jouw gegevens 

nodig. Wij versturen het bestelde naar het door jou opgegeven adres. 

 

analytics; www.virginnails.nl verzameld jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met 

Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet verbonden aan jouw persoonlijke 

gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van jouw website bezoek of de pagina’s die je 

bezoekt. 

 

Ontvangers. 

 

De gegevens die www.virginnails.nl ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v. 

 

Mailchimp 

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de 

nieuwsbrief, wordt jouw mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde 

lijst van Mailchimp 

 

MyParcel 

De orders worden ingelezen in het systeem van MyParcel. Via deze dienst worden de verzendlabels 

geprint van de betreffende pakketdienst. Jouw gegevens worden niet opgeslagen bij de pakketdienst. 

 

Mollie 

De betalingen van Virgin Nails verlopen via Mollie Payments. Zodra jij een bestelling plaatst wordt 

jouw (bedrijfs)naam, rekeningnummer en emailadres opgeslagen in de beheeromgeving van Mollie. 

 

Mijnwebwinkel 

Gegevens die je invult tijdes het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden 

opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel.  

 

Bovenstaande partijen zorgen oor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en 
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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 

 

Opslag periode. 

Jouw gegevens worden voor een duur van 7 jaar opgeslagen door Virgin Nails. Dit is de periode 

waarin Virgin Nails administratief verplicht is orders en facturen met daarop jouw persoonsgegevens 

te bewaren.  

 

Nieuwsbrief; Jouw e-mailadres wordt opgeslagen in Mailchimp voor onbepaalde tijd. Jij kunt je 

uitschrijven wanneer je wilt via de link onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen aan 

info@virginnails.nl 

 

Beveiliging. 

 

Er worden van jouw persoonsgegevens geen kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd 

in de eerdergenoemde systemen en software. 

 

Jouw persoonsgegevens worden alleen door Virgin Nails of eerder genoemde derde beheerd en zijn 

alleen toegankelijk via de software van Mijnwebwinkel. 

 

Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw 

verbinding met www.virginnails.nl privé is.  

 

Jouw rechten. 

 

recht op inzage; Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die op 

www.virginnails.nl vastgelegd en bewaard worden. Dit kun je doen door een mail te sturen naar 

info@virginnails.nl of telefonisch contact met ons p te nemen. Je krijgt dan een overzicht van jouw 

gegevens. 

 

recht op rectificatie; Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd. Je hebt het recht dit 

te laten rectificeren door Virgin Nails.  

 

recht op wissen van jouw gegevens; Wil je niet langer dat jouw gegevens bij ons bekend zijn? Jij hebt 

het recht jouw gegevens te laten verwijderen. Dit met uitzondering van de gegevens op de reeds 

geplaatste orders en facturen. 

 

recht op het indienen van een klacht; Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit 

Persoonsgegevens. Dit kan indien je van mening bent dat Virgin Nails niet op de juiste manier met 

jouw gegevens omgaat. 

 

Plichten. 

 

www.virginnails.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk 

een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van producten via nieuwsbrieven of per e-

mail. Jouw gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden. 
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De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn gegevens die nodig zijn voor het leveren van nze 

producten en diensten. 

 

mocht het nodig zijn om gegevens die jij ehbt gedeeld met www.virginnails.nl met anderen dan 

hierboven genoemde te delen, dan zal hiervoor om jouw toestemming worden gevraagd.  

 

www.virginnails .nl behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist 

dan wel wanneer 
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