
Privacyverklaring Handgemaaktebabynestjes.nl 

Via de webwinkel www.handgemaaktebabynestjes.nl worden privacygevoelige gegevens oftwel 

persoonsgegevens verwerkt. Handgemaaktebabynestjes.nl is een onderdeel van Petit Bandit. Petit Bandit acht 

een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan 

ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dit 

betekent onder andere dat: 

- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via 

deze privacyverklaring; 

- wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen 

waarin uw toestemming is vereist; 

- wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te 

corrigeren of te verwijderen. 

- wij uw recht respecteren een klacht in te dienen bij de  de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons 

C. van Asten is verantwoordelijk voor de Gegevensbescherming van Petit Bandit en kan bereikt worden via 

info@petitbandit.nl. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en 

gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-07-2020. 

Gebruik van persoonsgegevens 

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens 

zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in 

het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt 

om te verwerken. 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Geboorteplaats 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- IP-adres 

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te 

maken, in correspondentie en telefonisch 

- Locatiegegevens 

- Gegevens over uw activiteiten op onze website 

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf 

onderdeel is van een advertentienetwerk) 

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app 

- Internetbrowser en apparaat type 

- Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken 



te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen 

verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming 

persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via 

info@petitbandit.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Registreren 

Wanneer u een bezoek brengt aan www.handgemaaktebabynestjes.nl verzoeken wij u kennis te nemen van 

onze privacyverklaring en cookie statement.  

Wanneer u akkoord gaat onze cookie policy, kunt u onze website bekijken. Om onze website te bekijken, bent 

u niet verplicht u te registreren. 

Cookies 

Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer wordt geplaatst. Petit Bandit gebruikt cookies om het 

gebruiksgemak en de prestaties van de website verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder 

andere voor dat u bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. 

Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. 

Onze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. 

Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om 

uw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te 

herhalen waardoor u tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kunt u 

verwijderen via de instellingen van uw browser. 

Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website u met dit 

bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van 

onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit. 

Met welk specifiek doel plaatst Petit Bandit cookies? Cookies worden geplaatst om de volgende redenen: 

- Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in uw winkelmandje liggen. Zonder 

deze cookie kunt u geen producten bestellen of in uw winkelmandje plaatsen. 

- Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of u ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen 

van cookies. 

- Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe u de website gebruikt en hoe u ons hebt gevonden en 

hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Dit gebeurt geanonimiseerd. 

- Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe u de website gebruikt en hoe u ons hebt gevonden. 

Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Dit gebeurt geanonimiseerd. 

- Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. 

Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. 

Hoe kunt u cookies beheren of verwijderen?  

Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via uw browser. Meer informatie over het in- 

en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-

functie van jouw browser. 

Afhandelen bestelling 

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw 

persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan 

derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring. 

Reclame 

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en 

diensten: 

- Per e-mail 

- Via social media (Facebook en Instagram) 



Contactformulier 

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons 

toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de 

volledige beantwoording en afhandeling ervan. 

Publicatie 

Wij publiceren uw klantgegevens niet. 

Websites van derden en verstrekking aan derden 

Petit Bandit deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van 

de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens 

verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 

beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Petit Bandit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Geautomatiseerde besluitvorming 

Petit Bandit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) 

gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 

computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Petit 

Bandit) tussen zit. Petit Bandit gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen 

- Mollie: afhandeling van uw digitale betaling.  

- Sendcloud: verzending van uw bestelling 

- Myparcel: verzending van uw bestelling 

- Mijnwebwinkel: houdt ons klantenbestand bij, geeft ons inzicht in onze orders, betalingen en status 

van verzonden producten. Tevens dient deze software als CRM/CMS bestand voor onze webshop. 

- E-boekhouden: administratie 

- Google analytics: bijhouden van de zoekresultaten/ en het gedrag van onze bezoekers meten. 

- WebwinkelKeur: wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review 

achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. 

WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. 

WebwinkelKeur publiceert de door u opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige 

gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In 

het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam, e-mailadres, 

customer ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u 

uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en 

organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur 

behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te 

schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde 

waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van 

toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt. 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

Petit Bandit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor 

uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) 

van persoonsgegevens: 

Voor- en achternaam: 7 jaar 

Geslacht: 7 jaar 

Geboortedatum: 7 jaar 

Geboorteplaats: 7 jaar 

Adresgegevens: 7 jaar 

Telefoonnummer: 7 jaar 

E-mailadres: 7 jaar 

IP-adres: 7 jaar 



- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, 

in correspondentie en telefonisch: 7 jaar 

Locatiegegevens: 7 jaar 

Gegevens over uw activiteiten op onze website: 7 jaar 

Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is 

van een advertentienetwerk) : 7 jaar 

Lijst met contactgegevens van de klant via een app: 7 jaar 

Internetbrowser en apparaat type: 7 jaar 

Bankrekeningnummer: 7 jaar 

Deze termijn is gebaseerd op de benodigde termijn om uw gegevens met betrekking tot orders te bewaren 

voor onze administratie en de belastingdienst. De termijn gaat in na het plaatsen van een order. 

Wanneer u zich heeft geregistreerd voor onze nieuwsbrief, worden de verstrekte gegevens om de nieuwsbrief 

te ontvangen bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. 

Beveiliging 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te 

beperken. 

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient 

aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte 

bent. 

Inzage en wijzigingen van uw gegevens 

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw 

persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, 

de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit 

ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Contactgegevens 

Petit Bandit (én handgemaaktebabynestjes.nl) 

Theresiastraat 24 

6142AH Einighausen 

info@petitbandit.nl 

085-0041177 

Kvk: 68791798 

 

mailto:info@petitbandit.nl

