Privacy verklaring
Bij Mari Joli staan we er voor dat uw gegevens met respect worden behandeld.
Bij het gebruik van onze webshop ontvangen wij van jou de volgende informatie:
Naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens, ip-adres
en factuuradres.
De wet noemt dit ‘persoonsgegevens’ en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we
precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder.
Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat
nodig is voor de webshop of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een
vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel wordt gevraagd u zich eerst te registreren.
Vervolgens vult u de informatie in en kiest u een gebruikersnaam. Daarmee maken wij
een account aan, waaarmee u kunt inloggen met uw gebruikersnaam en het zelfgekozen
wachtwoord. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te
vullen en zodat we u makkelijker kunnen contacteren als dat nodig is voor de webshop.
Wij bewaren deze gegevens zolang uw account bestaat. Je kunt elk moment uw gegevens
terug aanpassen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u een bestelling plaatst, gebruiken wij deze gegevens om de bestelling te
kunnen verzenden. Vervolgens mogen wij het gewenste pakket overdragen aan de
bezorgdienst om deze te leveren. Vanuit de bank of creditmaatschappij krijgen we
informatie over uw betaling. We bewaren deze informatie tot de bestelling is en tot de
garantie verstreken is. Bepaalde informatie wordt bijgehouden omdat dit verplicht is
wegens de wet.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten
via e-mail. U kan zich elk moment uitschrijven.

Contactformulier en nieuwsbrief
Via het contactformulier kunt u ons vragen stellen een afspraak aanvragen. Bij dit
formulier vult u enkele gegevens in. Deze bewaren wij tot u van ons het antwoord hebt
bekomen dat u nodig hebt.

Delen van gegevens met derden

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat
nodig is voor de webshop of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een
vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Cookies
Onze webshop gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in
kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar zo zien we ook wanneer
u ons nog eens bezoekt.
Wanneer u onze webshop voor de eerste keer bezoekt, tonen wij een melding met de
uitleg van cookies. Wanneer u onze webshop verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen
bezwaar hebt tegen de gebruikte cookies.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang.

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wanneer onze webshop gewijzigd wordt, passen wij ook de privacy verklaring aan. Let
altijd op de datum die vermeld staat.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Als u vragen hebt kan.u ons steeds contacteren, hieronder vindt u onze contactgegevens,
U hebt de volgende rechten:
•
•
•
•
•
•

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we beschikken en wat we daarmee
doen
Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
Het laten corrigeren van fouten
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
intrekken van toestemming
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Klacht indienen

Als U vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan hebt u het recht om een
klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
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