Wanneer u gebruik maakt van onze website en webshop gaat u akkoord met onze privacy
statement.
Outletstore Ouddorp, gevestigd aan Hoge Pad 9, 3253 BH Ouddorp, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Outletstore Ouddorp
Hoge Pad 9
3253 BH Ouddorp
Website: www.outletstoreouddorp.nl
Email: info@outletstoreouddorp.nl
Tel.nr.: 06 – 456 467 08
Indien u vragen heeft over de privacyverklaring kunt u contact opnemen met K. Töning van
Outletstore Ouddorp en is te bereiken via info@outletstoreouddorp.nl.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Outletstore Ouddorp verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Naam, adresgegevens, telefoonnummer, email en bankrekeningnummer. Wij gebruiken
geen social media plugins.
Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen voor
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. 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 er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@outletstoreouddorp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welke doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Outletstore Ouddorp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
- Om goederen bij u af te leveren
- Outletstore Ouddorp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Naast de wettelijke bepalingen bewaart Outletstore Ouddorp uw persoonsgegevens niet
langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld.
Recht op inzage, recht om te verwijderen of om te laten verwijderen en klachtrecht
U kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van de gegevens indienen. Neem
hiervoor contact met ons met het contactformulier of stuur een email naar
info@outletstoreouddorp.nl
Indien u een klacht heeft kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het
idee heeft dat ons bedrijf misbruik maakt van uw persoonsgegevens.
Beveiliging

Outletstore Ouddorp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
info@outletstoreouddorp.nl
Gegevens delen met derden
Outletstore Ouddorp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Outletstore Ouddorp gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Geautomatiseerde besluitvorming
Er kunnen op basis van geautomatiseerde verwerkingen beslissingen worden genomen die
nadelig zijn voor de klant. Bijvoorbeeld bij een automatische weigering van een betaling
wanneer uw saldo niet toereikend is. Gevolg hiervan is dat u uw bestelde product niet
geleverd krijgt.

