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Dit is de privacyverklaring van N-Restyle. N-Restyle is gevestigd op de Frans Tromplaan 53 te 
Hoevelaken. Het kamer van koophandel nummer van N-Restyle is: 67879721. N-Restyle  (Nancy 
Jongenotter) is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. 
 
Indien u klachten of vragen heeft over de gegevensverwerking van N-Restyle, kunt u contact opnemen 
via de mail: n-restyle@gmail.com of telefonisch 0621842674. U kunt u klachten of vragen ook per post 
indienen: N-Restyle, Nancy Jongenotter, Frans Tromplaan 53, 3871 EM, Hoevelaken. 
 
In deze verklaring leg ik u uit wat het algemene beleid is ten aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens. Ik beschrijf welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe ik uw privacy 
waarborg en welke rechten u heeft. Als u wilt weten welke cookies ik gebruik, dan kunt u dat lezen in 
de cookieverklaring. 
 
Deze verklaring gaat over de gegevens die ik verwerk van klanten, die op de website een bestelling 
doen of een vraag stellen via het contactformulier. 
 

Het algemene privacy beleid van N-Restyle 
 N-Restyle respecteert de privacy van alle bezoekers van de website 

 N-Restyle gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. 

 N-Restyle deelt uw gegevens alleen met partijen die worden ingeschakeld voor het goed 
functioneren van de website (mijnwebwinkel) en met partijen die de levering van de goederen 
mogelijk maken (myparcel en postnl). 

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 
N-Restyle verwerkt persoonsgegevens over u omdat u artikelen besteld via de website of contact 
opneemt via het contactformulier op de website. N-Restyle verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

 Uw voor- en achternaam 

 Uw adresgegevens 

 Uw Telefoonnummer 

 Uw e-mailadres 

 Uw IP-adres 
 

Waarom heeft N-Restyle uw gegevens nodig? 
N-Restyle verwerkt uw persoonsgegevens om u de in de website bestelde goederen te kunnen 
opsturen of om per e-mail of telefonisch contact met u op te nemen als u een klacht of vraag heeft. 
 

Hoe lang bewaart N-Restyle uw gegevens? 
N-Restyle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ordergegevens worden tot 7 jaar na het plaatsen van de 
order bewaart i.v.m. belastingaangifte.  
 

Met wie deelt N-Restyle uw gegevens? 
N-Restyle deelt uw persoonsgegevens alleen maar met de partijen die noodzakelijk zijn om de website 
goed te laten functioneren en om uw bestelling te kunnen afhandelen. De gegevens van de website 
www.n-restyle.nl worden bewaard op de server van Mijnwebwinkel.  



Voor de verzending van uw bestelling wordt er gebruik gemaakt bij pakketten van Myparcel en bij het 
verzenden van brieven van PostNL. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de door uw ingevulde 
persoonsgegevens.  
 

Het gebruik van cookies: 
N-Restyle maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren. Cookies kunnen 
persoonsgegevens bevatten. Het gebruik van de cookies kunt u lezen in de cookieverklaring. 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nancy.restyle@gmail.com. N-Restyle zal zo 
snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.  
 

Beveiliging: 
N-Restyle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan.  
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of 
indien uw meer informatie wenst over de beveiliging van door N-Restyle verzamelde 
persoonsgegevens, neemt u dan contact op met N-Restyle via nancy.restyle@gmail.com. 
 
www.n-restyle is een website van N-Restyle. N-Restyle is als volgt te bereiken: 
 
Adres: Frans Tromplaan 53, 3871 EM, Hoevelaken 
Inschrijvingsnummer KvK: 67879721 
Telefoon: 0621842674 
E-mailadres: nancy.restyle.gmail.com 
 
 
  
 


