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Privacyverklaring         juli 2018 

In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en 

met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 

Privacy beleid Your Favourites.nl 

Via onze nieuwsbrieven en website verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel 

persoonsgegevens genoemd omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We vinden het erg 

belangrijk dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door ons dan ook 

zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen in de privacywetgeving. Dat 

betekent onder andere dat we: 

-Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze 

privacyverklaring; 

-Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor 

de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

-Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen 

waarin je toestemming is vereist; 

-Je gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen 

leveren of wanneer we daar wettelijk toe verplicht zijn; 

-Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen 

van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; 

-Je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te 

verwijderen. 

 

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via 

onderstaande contactgegevens. 

telefoon:    0182 343436 of 06-28765061  

email:          info@yourfavourites.nl  

online:        via het contactformulier op onze website 

post:           Your Favourites, Korenbloemstraat 97, 2821 TC Stolwijk - The Netherlands 
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Persoonsgegevens 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:  

-Voor- en achternaam 

-Adresgegevens 

-Telefoonnummer 

-Emailadres 

-IP adres 

 

Doeleinden 

We verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden: 

-Om met je te communiceren door middel van email en / of telefoon en / of post. 

-Om je onze nieuwsbrieven te versturen 

-Om je vragen te beantwoorden, catalogi en info toe te sturen of een issue te behandelen via social 

media, email, per post of telefoon. 

-Om onze website en dienstverlening te verbeteren. 

Verstrekking aan derden 

We zullen de door je verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk 

verplicht of toegestaan is.  

Beveiliging en bewaring 

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat we de gegevens 

bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde diensten te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn 

persoonsgegevens die we langer moeten bewaren op grond van wettelijke voorschriften. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden deze 

privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van  wijzigingen op de hoogte bent. 

 


