
PRIVACY STATEMENT 
 
SECTIE 1: DATA 
Wat doen wij met uw gegevens?  

Wanneer u een aankoop doet in onze winkel verkrijgen wij uw persoonlijke gegevens, als onderdeel 
van de verkoopprocedure. U geeft gegevens op zoals uw naam, adres en emailadres. Wanneer u onze 
webshop bezoekt ontvangen wij automatisch ook het IP-adres van uw computer. Hierdoor verkrijgen 
wij informatie die ons inzicht geeft in gegevens over uw browser en besturingssysteem. 

SECTIE 2: TOESTEMMING 
Hoe verkrijgen wij uw toestemming? 

Wanneer u persoonlijke informatie aan ons verstrekt als onderdeel van het aankoopproces, zoals bij het 
verifiëren van uw creditcardgegevens, het plaatsen van een bestelling en/of het verschaffen van 
gegevens voor bezorging of retournering van een aankoop, gaan wij er vanuit dat u ons toestemming 
geeft voor het verzamelen van deze informatie en het gebruik ervan voor deze specifieke doeleinden. 
Wanneer wij om uw persoonlijke gegevens vragen voor secundaire doeleinden zoals marketing, zullen 
wij altijd vooraf expliciet om uw toestemming vragen en/of u de mogelijkheid geven uw gegevens niet 
voor deze doeleinden beschikbaar te stellen. Indien u toestemming geeft maar later toch van gedachten 
verandert, kunt u op ieder gewenst moment uw toestemming voor het verdere verzamelen, gebruiken of 
openbaar maken van uw informatie intrekken door contact met ons op te nemen via 
info@badkamerproducten.com of een brief te sturen naar Badkamerproducten.com, Heuvelstraat 9a, 
5101 TB, Dongen, Nederland. 

SECTIE 3: OPENBAARMAKING 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of 
wanneer u onze Algemene Voorwaarden schendt. 

SECTIE 4: SHOPIFY 

Onze webwinkel wordt gehost door Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat 
ons in staat stelt onze producten en diensten aan u te verkopen. Uw gegevens worden opgeslagen 
middels Shopify’s data-opslag, databases en de algemene Shopify applicatie. Shopify bewaart uw 
gegevens op een beveiligde server voorzien van een firewall. 
Betaling: Wanneer u kiest voor een rechtstreekse betaling om uw aankoop te voltooien, dan zal Shopify 
uw creditcardgegevens opslaan. Deze worden gecodeerd met behulp van de Payment Card Industry 
Data Security Standard (PCI-DSS). Uw transactiegegevens worden enkel opgeslagen gedurende de 
periode die nodig is om uw aankooptransactie te voltooien. Zodra deze procedure is voltooid worden 
uw gegevens gewist. Alle gateways voor rechtstreekse betalingen voldoen aan de PCI-DSS normen 
zoals bewaakt door de PCI Security Standards Raad, welke een gezamenlijk orgaan is van merken als 
Visa, MasterCard, American Express en Discover. Deze PCI-DSS eisen zorgen voor een veilige 
verwerking van uw creditcardgegevens, door onze winkel en onze service providers. Indien u meer 
informatie over dit onderwerp wilt raden wij u aan de Algemene Voorwaarden 
(http://www.shopify.com/legal/terms) of het Privacy Statement (http://www.shopify.com/legal/privacy) 
van Shopify door te lezen.  

SECTIE 5: EXTERNE PARTIJEN 

Over het algemeen zullen de externe partijen die aan ons service verlenen enkel uw gegevens 
verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dit noodzakelijk is om hen in staat te stellen de 
diensten die zij aan ons leveren uit te voeren. Echter, sommige externe dienstverleners zoals 
betalingsgateways en andere transactie-uitvoerders hebben een eigen beleid wat betreft privacy en met 
betrekking tot de informatie die wij hen dienen te verschaffen in relatie tot uw aankoop-gerelateerde 
transacties. Wij raden u aan de privacy statements van deze aanbieders te lezen, zodat u inzicht heeft in 
de manier waarop uw persoonlijke gegevens door deze aanbieders zullen worden behandeld. 
Zodra u onze website verlaat of doorklikt naar de website of een applicatie van derden, zijn uw 



gegevens niet langer beschermd door dit privacybeleid of de algemene gebruikersvoorwaarden die 
gelden op onze website. Door te klikken op links binnen onze webshop kan het gebeuren dat u buiten 
onze website terecht komt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites 
en raden u dan ook aan om hun privacy statements door te nemen. 

SECTIE 6: VEILIGHEID 

Wij nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en 
gebruiken de beste methoden om er voor te zorgen dat niets ten onrechte misbruikt, onthuld, veranderd 
of vernietigd wordt en/of toegankelijk is.  
Wanneer u uw creditcardgegevens aan ons verstrekt wordt deze informatie versleuteld door middel van 
secure socket layer technology (SSL) en opgeslagen met een AES-256 encryptie. Hoewel geen enkele 
overdrachtsmethode of elektronische opslag op het internet honderd procent veilig is, volgen we alle 
PCI-DSS eisen en gebruiken we aanvullende, door de industrie algemeen aanvaarde methoden. 

SECTIE 7: COOKIES 

Hieronder vindt u een lijst met de cookies die wij gebruiken. We hebben deze lijst samengesteld zodat 
u er zelf voor kunt kiezen of u de cookies op onze website accepteert of niet. 

_session_id, - unique token, sessional, - hiermee slaat Shopify informatie over uw bezoek op 
(startpagina, landing page, etc.). 

_shopify_visit, - er worden geen gegevens opgeslagen maar is geldig tot 30 minuten na het laatste 
bezoek en wordt door onze websiteprovider gebruikt voor interne statistieken om het aantal bezoeken 
te registreren. 

_shopify_uniq, - er worden geen gegevens opgeslagen maar verloopt om middernacht (ten opzichte van 
de bezoeker) van de volgende dag, registreert het aantal bezoeken aan een webwinkel door een 
individuele klant. 

_cart, unique token, - slaat twee weken lang informatie op over de inhoud van uw winkelwagentje. 

_secure_session_id, - unieke identificatiecode  

_sessional storefront_digest, - unieke identificatiecode, onbepaalde tijd actief als de webshop een 
wachtwoord heeft, wordt gebruikt om te bepalen of de huidige bezoeker toegang heeft. 

SECTIE 8: MEERDERJARIGHEID 

Door gebruik te maken van deze website verklaart u meerderjarig te zijn, afhankelijk van het land of de 
provincie waarin u woont. 

SECTIE 9: WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT 

Wij behouden het recht om op ieder gewenst moment dit privacy statement te wijzigen. Wijzigingen en 
toelichtingen zullen direct in werking treden zodra deze op onze website zijn gepubliceerd. Indien er 
wijzigingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens worden doorgevoerd, zullen wij u hiervan op 
deze plaats op de hoogte brengen zodat u weet welke informatie er door ons verzameld wordt, hoe wij 
deze gebruiken en onder welke omstandigheden we de gegevens gebruiken en/of verstrekken. 

VRAGEN EN CONTACT 

Indien u toegang wilt tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben, uw gegevens wilt wijzigen 
of verbeteren, de data wilt laten vernietigen, indien u een klacht heeft of gewoonweg meer informatie 
over ons zou willen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@badkamerproducten.com of per 



post op: Badkamerproducten.com, afdeling Privacybeleid, Heuvelstraat 9a, 5101 TB Dongen, 
Nederland. 


