
Privacyverklaring Moonie by Mila
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en
gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Moonie by Mila respecteert uw privacy en acht een zorgvuldige omgang met de
persoonsgegevens van groot belang. Alle persoonlijke informatie wordt dan ook
vertrouwelijk en met zorg behandeld.
Bij verwerking wordt er gehouden aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent
onder andere dat:

● er duidelijk vermeldt wordt met welke doeleinden wij persoonsgegevens
verwerken. Dat doen wij middels deze privacyverklaring;

● de verzameling van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

● er  eerst aan u gevraagd wordt om uitdrukkelijke toestemming om uw
persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

● er passende beveiligingsmaatregelen genomen worden om uw persoonsgegevens te
beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens
verwerken;

● het recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Moonie by Mila verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

● Voor en achternaam
● Geslacht
● Geboortedatum
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● IP-adres
● Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

Moonie by Mila verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

● het afhandelen van uw betaling
● om goederen/diensten af te kunnen leveren
● om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te

kunnen voeren;
● u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;



● Het afhandelen van klachten via onze website;
● Moonie by Mila analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te

verbeteren;
● Moonie by Mila verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht

zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Moonie by Mila bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Moonie by Mila verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien 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:

Moonie by Mila gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van
je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
mooniebymila@gmail.com.

Mocht u nog vragen hebben over ons privacyverklaring neem dan contact op via
mooniebymila@gmail.com.

Eventuele wijzingen in de privacyverklaring worden bekend gemaakt op deze pagina.


