
 

 

 

Copyright © De Borduurshop BV 

Privacy policy 

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze 

heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de 

Telecommunicatiewet.  

  

1. Bedrijfsgegevens 

De Borduurshop BV 

Virulyweg 29d 7602rg  Almelo 

KvK: 56809743 

BTW-nummer: NL852312386B01 

 

2. E-mailadres 

a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst of aanvraag, aanbiedingen doen over 

producten en diensten. U kunt ten alle tijde verzet aantekenen tegen het gebruik van uw (mail) adres 

/ contact gegevens. 

b. Wij gebruiken uw mail adres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd. 

 

3. Postadres 

 Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie en/of producten die u hebt 

aangevraagd. 

 

4. Telefoonnummer 

 Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden. 

  



 

 

 

 

5. Overige persoonsgegevens 

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van 

randapparatuur of anderszins) indien:  

 

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor: 

   a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;  

   b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;  

   c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en 

vrijheden boven dit belang prevaleren), of;  

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.  

 

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de 

doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.  

 

 

6. Bijzondere persoonsgegevens 

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere 

organisaties 

  

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens 

 a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de 

coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector; 

  



 

 

 

 

8. Veiligheid opslag van gegevens 

 Veiligheidscriteria  

a. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database 

helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. 

b. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van 

antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke 

software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software. 

 

9. Toegang tot uw gegevens 

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website en/of klanten van onze firma en/of personen 

die contact met ons hebben opgenomen, mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden 

verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u 

toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren dan wel door 

ons wenst te laten verwijderen, gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres. 

Zie ook algemene voorwaarden 7.6.2; 

7.6.2 Van de onder 7.6 en 7.6.1 genoemde in gebruiksrecht en/of een licentie verleende logo(‘s) 

en/of bedrijfsnaam en/of namen blijven de door De Borduurshop BV gedigitaliseerde bestanden in 

het bezit van De Borduurshop BV voor eventueel later gebruik enkel in opdracht van afnemer. 

Genoemde gedigitaliseerde bestanden worden niet door afnemer gekocht en afnemer kan ook geen 

aansprak maken op deze gedigitaliseerde bestanden. De gedigitaliseerde bestanden en de door 

afnemer beschikbaar gestelde ingebruiksrecht en/of in licentie verleende logo(‘s) en/of bedrijfsnaam 

en/of namen kunnen in opdracht van afnemer wel worden vernietigd/verwijderd van computers 

en/of andere digitale media. Daarbij dient afnemer rekening te houden met nieuwe 

digitaliseringskosten wanneer De Borduurshop BV van genoemde in gebruiksrecht en/of in licentie 

verleende logo(‘s) en/of bedrijfsnaam en/of namen zal moeten digitaliseren voor eventuele vervolg 

opdrachten. 

  

http://www.babyadmin.nl/onlinedocs/Algemene-verkoopsvoorwaarden-De%20BorduurshopBV.pdf


 

 

 

 

10. Contact 

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:  

a. Op het volgende e-mailadres: info@deborduurshop.nl 

b. Op het volgende telefoonnummer: +31 (0)546 657 760 

 

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en 

in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld. 

 

 

 

Cookies, zie volgende blad; 

 

  



 

 

 

 

Cookies 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met 
pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde 
schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek 
weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

 Cookies om uw voorkeuren te bewaren 
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze 
website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u 
toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie 
onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd bespaart en een 
prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de 
instellingen van uw browser.” 

 Cookies om pagina’s te delen via social media 
“Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen 
(“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van 
stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code 
worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van 
Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw 
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

 
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt 
overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de 
Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor 
principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van 
Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van 
eventuele persoonsgegevens 

 Cookies om de website te verbeteren 
Via onze website wordt een cookie 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. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google 
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij 
hebben hier geen invloed op. 
 
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt 
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op 
servers in de Verenigde Staten. 

Cookies verwijderen 
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg 
hiervoor de handleiding van uw browser. 
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