Privacyverklaring SCHOEN-tjes shoes & more for kids
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). SCHOEN-tjes shoes
& more for kids is verantwoordelijk voor het beschermen van uw persoonsgegevens op onze website,
in onze webshop en in onze fysieke winkel. Wij lichten dit verder toe in deze privacyverklaring.
Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens
Bij het invullen van het contactformulier op onze website en/of bij het plaatsen van een bestelling in
onze webshop en/of bij het deelnemen aan ons spaarsysteem in onze fysieke winkel.
Waar en welke persoonsgegevens verzamelen wij
• Contactformulier website: (bedrijfs)naam, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer.
• Plaatsen bestelling webshop: (bedrijfs)naam, achternaam, adres, woonplaats,
telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres.
• Spaarsysteem winkel: naam en/of adres en woonplaats en/of e-mailadres en/of
telefoonnummer.
Waar en waarvoor verzamelen wij uw persoonsgegevens
• Contactformulier website: om een reactie te kunnen geven.
• Plaatsen bestelling webshop: om te zorgen dat de bestelling bij de juiste persoon en op het
juiste adres aankomt. Om u telefonisch of via e-mail te kunnen bereiken indien er iets mis gaat
met de bestelling. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief, indien u zich hiervoor heeft
aangemeld.
• Spaarsysteem winkel: om de juiste aankoop aan de juiste persoon te kunnen koppelen in
verband met het sparen van punten voor korting. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief,
indien u zich hiervoor heeft aangemeld.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor deze zijn verzameld.
Met wie delen wij uw persoonsgegevens
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derden als dat noodzakelijk is voor de levering van
de door u bestelde producten. Zo maken wij gebruik van derden voor de afhandeling van de
betaling(en), bezorging van de pakketten en de verzending van de nieuwsbrieven. Wanneer wij uw
gegevens aan derden verstrekken, zorgen wij middels een overeenkomst ervoor, dat uw gegevens
niet voor andere doeleinden worden gebruikt en direct worden verwijderd zodra deze niet meer nodig
zijn. Verder zullen wij uw gegevens nimmer aan derden verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht of
toegestaan is.
Uw rechten
U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor
kunt u contact met ons opnemen.
Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient
aanbeveling om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen
op de hoogte bent.
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan
gerust schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met ons op of kom langs in onze winkel.
SCHOEN-tjes shoes & more for kids
Julianaplein 20
6641 CT Beuningen
telefoon: 024-3007748
e-mail: info@schoen-tjes.nl
KvK-nummer: 76877566
btw-nummer: NL860821730B01
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