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Pé bodywear doet er alles aan om je privacy te waarborgen.

PRIVACYVERKLARING
Persoonsgegevens die wij verwerken
Pé bodywear verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons
verstrekt. De database met je gegevens is niet voor derden toegankelijk en je gegevens blijven bij ons en worden
niet doorverkocht of gedeeld met derden.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens, die wij verwerken:
Voor-/ en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
Emailadres
IP-adres
Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en\of gevoelige persoonsgegevens, die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming 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 je er van overtuigd ben dat wij zonder toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@pebodywear.nl, dan zullen wij
deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Pé bodywear verwerkt uw gegevens, voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling.
Verzenden van onze infobrief en/of reclamefolder.
U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
Om goederen en diensten bij u te kunnen afleveren.
Om goederen en diensten te kunnen declareren conform voorschrift zorgverzekeraar en SEMH-certificering.
Pé bodywear analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van
producten en diensten te kunnen afstemmen op uw voorkeuren.

M.b.t. onze periodieke mailing
Als u onze mailing ontvangt, heeft u ter plekke in de zaak, via Facebook of bij het doorgeven van een bestelling via
onze website, aangegeven dat u deze wenst te ontvangen. Je e-mail adres wordt alleen gebruikt voor onze mailing
(of bij een internetbestelling eenmalig in rechtstreekse relatie tot je bestelling).

Hoe lang we gegevens bewaren
Pé bodywear zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld.
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Delen met anderen
Pé bodywear verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienst aan u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bij een bestelling via onze website
Als je een bestelling plaatst vragen wij de volgende gegevens van je om deze vlot en correct te kunnen afhandelen:
Je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en artikelgegevens m.b.t. het gewenste product. Je e-mail adres
wordt nu alleen gebruikt in rechtstreekse relatie tot je bestelling. Als je je bestelling wilt verwijderen, kan je
daarvoor contact met ons opnemen: info@pebodywear.nl Je kunt ook je gegevens altijd per telefoon of e-mail
opvragen en eventueel laten verwijderen of aanpassen. De database met je gegevens is niet voor derden
toegankelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U bent onze klant. Daarom heeft u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pebodywear.nl . Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot
inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om
in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Pé bodywear
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Pé bodywear 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 aub contact op met Petra Reulen via
info@pebodywear.nl .

T.z.t. in kaart brengen van websitebezoek
De verantwoordelijke m.b.t. de website van Pé bodywear is Petra Reulen.
Pé bodywear gebruikt nog niet actief functionele, analytische en/of tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand, dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zo gauw Pé
bodywear hier gebruik van gaat maken, zal bij uw eerst volgende bezoek aan onze website, u over deze cookie worden
geïnformeerd en toestemming worden gevraagd voor het plaatsen ervan.
Pé bodywear gebruikt dan enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen dan ervoor dat bijvoorbeeld
voorkeursinstellingen kunnen onthouden worden en dat de website naar behoren werkt en wij onze website kunnen
optimaliseren. Daarnaast gebruiken wij dan tracking-cookies, deze stellen ons in staat om de voorkeuren van onze gebruikers
te meten en onze content op social media te delen.
Pé bodywear zal dan op pebodywear.nl de ‘handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics’ van de Autoriteit
Persoonsgegevens doorvoeren om vertrouwelijk met persoonlijk informatie om te gaan:
Pé bodywear heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd
De gegevens, die met behulp van deze analytische cookies worden verzameld worden niet gedeeld met andere
partijen, zoals Google of binnen andere Google producten.
Meer informatie over de gebruikte cookies vindt u dan op de pagina Cookiesverklaring.
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