PRIVACY BELEID
La Suerte respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat
de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken
jouw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor
het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. La Suerte
zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden
ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling.
La Suerte gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te
leveren:
Als je een bestelling plaatst, hebben we jouw naam, e-mailadres, afleveradres en
betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en jou van het verloop daarvan op de
hoogte te houden.
Om het winkelen bij La Suerte zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw
toestemming persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling en het
gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en nog beter
aan jouw wensen voldoen.
Met jouw toestemming gebruiken wij jouw gegevens om je te informeren over de
ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer
prijs op stelt, kun jij je afmelden via de link onderaan elke mailing.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers
helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
La Suerte verkoopt jouw gegevens niet
La Suerte zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend
aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling.
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid
van jouw gegevens te respecteren.
Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig bij La Suerte
Wij waarderen het vertrouwen dat jij in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met
jouw gegevens omgaan. Wanneer je een bestelling plaatst bij La Suerte, wordt gebruik
gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Je gegevens
zullen altijd worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.
Webwinkelsoftware MijnWebwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die je
ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij

gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning
te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht
om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met
betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld
en/of opgeslagen.

E-mail en mailinglijsten MijnWebWinkel
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van
MijnWebWinkel. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen
getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te
voorkomen. MijnWebWinkel heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons
e-mailverkeer vertrouwelijk.
Payment processors Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik
van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je
betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te
beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens
met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer
dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Verzenden en logistiek PostNL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij
maken gebruik van de diensten van PostNL / My Parcel voor het uitvoeren van de
leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met
PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw
gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden Acumulus
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de
diensten van Acumulus. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met
betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van
verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.
Acumulus is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen.
Acumulus gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven
beschreven.
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel
van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op
grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben
Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google
diensten.
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit
vermeld in deze privacyverklaring.
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