
Bedrijfsgegevens: 

Privacyverklaring Gutsy Fashion 

Gutsy Fashion 
Vertegenwoordigd door: Lisanne Zwambach, Arnhemseweg 140, 3817 CL Amersfoort, 
06-83381381 
KVK: 65722280 
www.gutsy.fashion 
lisanne@gutsyfashion.nl 

Autoriteit persoonsgegevens 

- Je hebt ten alle tijden het recht om een klacht in te dienen. Dit kun je online doen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Onderstaand een link waar je dit kunt doen; https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons 

Verwerkbare persoonsgegevens 

Onderstaande persoonsgegevens kunnen door Gutsy Fashion worden verwerkt: 

• -  Aanhef 

• -  Naam 

• -  Adresgegevens 

• -  Woonplaats 

• -  Emailadres 

• -  (eventueel) telefoonnummer 

• -  (eventueel) bedrijfsnaam/afdeling 

• -  (eventueel) BTW nummer 

• -  (eventueel) afwijkend afleveradres 

• -  Betalingsgegevens

 
Doel verwerking persoonsgegevens  

• -  Ten behoeve van een order: Om je order bij Gutsy Fashion te kunnen verwerken heb ik je 
naam, adres, woonplaats, emailadres en eventueel telefoonnummer/bedrijfsnaam nodig. Bij 
vragen of als er iets niet goed gaat tijdens het maken van je order, wordt ook gebruik 
gemaakt van jouw naam, telefoonnummer en/of emailadres. 

• -  Ten behoeve van de nieuwsbrief: Tijdens het plaatsen van je order of via de website, heb je 
de mogelijkheid om je te abonneren op de nieuwsbrief. Als je hiervoor kiest, wordt jouw 
naam en emailadres hiervoor gebruik. Je kunt je ten alle tijden uitschrijven via de link in de 



nieuwsbrief.  

• -  Ten behoeve van gebruikersanalyse: Bij het gebruik van de website, www.gutsy.fashion, 
wordt via Google Analytics bijgehouden vanuit welk IP-adres, op welke apparaat en vanuit 
welke bron je hiervan gebruik maakt. 

• -  Ten behoeve van eventuele retournering: In het geval van retournering wordt gebruik 
gemaakt van jouw bankgegevens, voor het terugstorten van je betaling.  

Bewaarduur persoonsgegevens 

• -  Ordergegevens (naam, adres, woonplaats) worden tot 7 jaar, na dato van plaatsing van de 
order, bewaard. Dit wegens de wettelijke verplichting voor bedrijven deze gegevens 
inzichtelijk te houden. 

• -  Betalingsgegevens worden tot 6 maanden, na dato van plaatsing van de order, bewaard. 
Dit omdat de klant tot 6 maanden de tijd heeft een klacht in te dienen en hierbij ook zijn/
haar betaalde bedrag terugkrijgt. Voor het terugbetalen van dit bedrag zijn de betaalgegevens 
van de order nodig. 

• - Custom patronen worden voor onbepaalde tijd bewaard voor jouw gemak. Zo kun je bij 
tevredenheid een custom exact hetzelfde overnieuw bestellen. Hiervoor wordt het fysieke  
patroon onder vermelding van jouw voornaam + achternaam bewaard in een map. 

 
Verwerking persoonsgegevens door derden  
Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met onderstaande partijen. Dit gebeurt uiteraard 
op een veilige manier.  

• -  Shopify: De webshop van Gutsy Fashion draait op een server van Shopify. Gegevens die 
worden ingevuld via de webshop worden dan ook opgeslagen op deze server. Shopify zorgt 
ervoor dat je persoonsgegevens ten alle tijden zijn beschermd. Daarnaast worden betalingen 
via Shopify aanvaard. Ook daarvoor dragen zij de uiterste zorg. 

• -  Myparcel en PostNL: Verzending van je bestelling geschiedt via Postnl of Myparcel. In 
het geval van beide postbedrijven krijgen zij gegevens over jouw naam, adres en 
woonplaats. 

 
Recht op inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en overdraagbaarheid  
Je hebt ten alle tijden het recht een beroep te doen op inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of 
overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens. Als je hier meer informatie over wilt of een beroep 
op wilt doen, dan kunt u contact via lisanne@gutsy.fashion (of bovenstaand adres). Een reactie 
komt uiterlijk binnen 4 weken.  

Laatst herzien op: 11 oktober 2022  


