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De Autoriteit Persoonsgegevens (Data Protection Officer)
U kunt online via het contactformulier een klacht indienen over uw privacy en
deze richten naar: J.W. Hofman, verantwoordelijke voor uw privacy binnen ons
bedrijf. Bereikbaar op 0629264592 of via mail privacy@stalzicht.nl
De soorten persoonsgegevens die door jou verwerkt worden
Wij gebruiken voor bestellingen uw NAW-gegevens, emailadressen en
telefoonnummers. Bij iDeal betalingen ook het rekeningnummer.
Het doel van de verwerking
Voor het verwerken van een bestelling, het versturen van nieuwsbrieven of het
registreren van gebruikers.
Hoe lang je de gegevens bewaart
'tot 7 jaar na het plaatsen van de order' en zolang u aangemeld bent voor het
ontvangen van de nieuwsbrief. U kunt zich ten alle tijde afmelden van de
nieuwsbrief
Informatie over de ontvangers van de gegevens
Stuur je de gegevens door naar derden, dan moet je deze partijen vermelden. Een
voorbeeld van zo’n derde partij is Google die (wanneer je Google Analytics
gebruikt) gegevens op een website verzamelt. En niet te vergeten Mijnwebwinkel,
want op diens servers staan alle gegevens van jouw webwinkel opgeslagen. Ook
wanneer je AddThis gebruikt, of een Like-knop van bijvoorbeeld Facebook, moet je
dit opnemen in je privacyverklaring. Soms kun je ontvangers in bepaalde
categorieën indelen (bijv. ‘betaaldiensten’), maar vaak moet de specifieke
partij worden genoemd.
Wij hebben 3 partijen die de gegevens ontvangen bij het ontvangen
Mijnwebwinkel.nl - Voor het geautomatiseerd ontvangen en verwerken van orders en
ontvangen van gegevens via het contactformulier
Mollie.nl - Voor het automatisch verwerken van een iDeal betaling
MyParcel.nl - Voor het automatisch verwerken van een verzendlabel voor een
betaalde order
Het gebruik van cookies
Cookies kunnen persoonsgegevens bevatten. Deze worden gebruikt om te kijken wie
de website bezoekt.
Recht op inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en overdraagbaarheid
Wanneer u toestemming geeft om uw persoonsgegeven te verzamelen, kan deze ook
Pagina 1

Privacyverklaring
weer ingetrokken worden. Ook heeftu het recht om gegevens in een leesbare vorm
opgestuurd te krijgen, zodat u de mogelijkheid hebben deze naar een andere plek
te verplaatsen. U kunt zich richten naar bovenstaand adres. Uw verzoek word
binnen 4 weken verwerkt.
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