Privacyverklaring
Contactgegevens Helloloof:
•

Correspondentieadres:
Meerkoetstraat 48
3334 SW Zwijndrecht

•

E-mail: info@helloloof.nl

•

www.helloloof.nl

•

KvK: 70521743

Gegevensverwerking
Helloloof verwerkt gegevens over jou als klant. Het gaat daarbij om het volgende:
-

Voor- en achternaam (of bedrijfsnaam)

-

Adresgegevens

-

E-mail adres

-

Telefoonnummer (slechts indien nodig voor contact)

Deze gegevens worden verwerkt omdat ze noodzakelijk zijn om de door jou bestelde producten
of diensten te kunnen verwerken en leveren. Daarnaast zijn deze gegevens nodig voor het
versturen van facturen en/of offertes. Je gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden
(bijvoorbeeld het sturen van een nieuwsbrief), tenzij je daar uitdrukkelijk om hebt gevraagd of daar
toestemming voor hebt gegeven.
Derden
Jouw gegevens worden niet zonder jouw toestemming gedeeld met derden.
In geval van een bestelling via de webwinkel van Helloloof worden je gegevens noodzakelijkerwijs
gedeeld met Mijnwebwinkel, op wiens servers alle gegevens over de webwinkel van Helloloof
staan opgeslagen.
Bewaartermijn
Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Helloloof is wettelijk verplicht
ordergegevens 7 jaar te bewaren, maar na afloop van die termijn zullen je gegevens verwijderd
worden.

Beveiliging
Je persoonsgegevens worden zo goed mogelijk beschermd om verlies en misbruik te voorkomen.
Op de website van Helloloof wordt gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.
Daarnaast worden de gegevens beveiligd met een wachtwoord.
Jouw mogelijkheden
Je hebt op ieder moment recht op inzage in jouw gegevens. Ook kan je verzoeken om wijziging of
verwijdering van de gegevens of bezwaar maken. Van verwijdering van de gegevens kan geen
sprake zijn als Helloloof een gerechtvaardigd belang of een wettelijke verplichting heeft om de
gegevens te bewaren. Je kunt je verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens of je
bezwaar per e-mail richten aan: info@helloloof.nl. Helloloof zal vervolgens zo snel mogelijk en in
ieder geval binnen een maand op je verzoek reageren.
Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder. Jij als bezoeker van de website hebt het recht
om daar online een klacht in te dienen als je vindt dat jouw gegevens verkeerd gebruikt worden.
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