Privacy statement
Wanneer je deze website vlechtservice.nl bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor
verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke
doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen.
Vlechtservice.nl respecteert je privacy en zorgt ervoor dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk
worden behandeld en zorgvuldig worden beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder
andere dat:
– wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via
deze privacyverklaring;
– wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig
zijn voor legitieme doeleinden;
– wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
– wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat
ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
– wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.
Vlechtserervice.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring
leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Persoonsgegevens en gegevensverwerking
Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig.
Als je je bij ons inschrijft, worden je naam, (e‐mail)adres en telefoonnummer opgeslagen. Die
gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waarom je specifiek hebt gevraagd, dus
wanneer je een bestelling bij ons doet of wanneer je je gegevens aanpast.
Vlechtservice.nl verwerkt diverse soorten gegevens.
Identiteitsgegevens
Dit zijn gegevens die je invult tijdens het bestel‐ of registratieproces:
– NAW gegevens
– E‐mailadres
– Telefoonnummer
– Mobiele telefoonnummer
De bestelgegevens gebruiken we om je bestelling te verwerken en zo snel mogelijk bij je te bezorgen.
Je e‐mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn wanneer er, bijvoorbeeld, iets is met je

bestelling. Het e‐mailadres dat je hier invult, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Wij
zullen de aan jouw naam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is
in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk
verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij
persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Nieuwsbriefgegevens
Wij hebben op dit moment nog geen nieuwsbrief. Je overige gegevens worden niet gebruikt voor
marketingdoeleinden en zullen we ook niet verstrekken aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Betalingsgegevens
Bij registratie van betalingsgegevens noteren we alleen je betaalwijze (MasterCard, VISA, American
Express, PayPal, iDEAL, Bancontact, Achteraf betalen etc.). Uiteraard worden bankgegevens niet door
ons opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.
Verkeersgegevens
Bij verkeersgegevens kun je denken aan het registreren van een IP‐adres*, het installeren van een
cookie** en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van je navigatie op onze website.
Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de
navigatie wordt gebruikt, welke pagina’s worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat
we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven)
kunnen verbeteren.
* Een IP‐adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het
Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is
te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina’s via Internet naar de juiste computer te
sturen.
** Een Cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt
naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker
weliswaar niet, maar wel zijn computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van je
surfgedrag zodat we onze website optimaal kunnen samenstellen.
Ook in ónze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn
ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt
er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Jouw verder
gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.
Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het
mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en
applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf
met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij

met cookies omgaan verwijzen we je naar de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze
kunnen regelmatig wijzigen).
Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van jou verzamelen. Hiervoor wordt
op het moment zelf jouw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen
en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google
Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij
hebben hier geen invloed op. Wij raden je aan de relevante privacy verklaringen te lezen van de
desbetreffende aanbieder.
Verstrekking aan derden
Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de
uitvoering van de overeenkomst en bij onze algemene bedrijfsvoering.
Doelen en gegevensverwerking
Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) Vlechtservice.nl je gegevens verzamelt.
Vlechtservice.nl heeft gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van je gegevens.
Identiteits‐ en betalingsgegevens verwerken we voor administratieve doeleinden, zoals:
– het verwerken van je bestelling
– de bezorging van je bestelling op het door jou gekozen afleveradres
– de betaling van je bestelling
Nieuwsbrief‐ en verkeersgegevens verwerken we voor communicatieve doeleinden, zoals:
– het versturen van een digitale nieuwsbrief met interessante aanbiedingen en handige
gebruikerstips
– het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.
Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw
bestellingen af te handelen, inclusief garantie‐ en retourtermijn. Daarna bewaren wij gegevens nog
maximaal twee jaar voor statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er
een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar).
Beveiligde pagina’s
De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina’s zijn beschermd met SSL, waardoor je
gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om je
(creditcard)gegevens te zien. Je kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op je
rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor ‘Eigenschappen’. Je krijgt nu een venster met de
verbindingsgegevens. Bij ‘Verbinding’ staat vermeld dat het om een SSL‐verbinding gaat. Je
creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen.

Rechten van bezoekers en onze klanten
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van)
jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met
jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens
door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer
het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie
in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de
gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Geheimhouding
De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke
zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de
persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet‐ of regelgeving
verplicht worden mededelingen te doen.
Beveiliging
Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Dolly‐bakfiets.nl
verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde
toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging
en onbedoeld verlies.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Tot slot
Mocht je na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van je
privacy tijdens je bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, via onderstaande gegevens
contact met ons op.
Vlechtservice.nl kan tussentijds deze privacy verklaring aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen
voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen.
Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.
Hieronder vind je gegevens over Vlechtservice.nl indien je contact met ons op wilt nemen.
BV Vlechtservice.nl , Coloradodreef 30‐32 3565 BV Utrecht 030‐2000126 of info@vlechtservice.nl
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17‐10‐2018

