
 

 
Privacyverklaring 

 
Persoonsgegevens en andere gegevens die wij verwerken 
 
“Guasha Shop” verwerkt persoonsgegevens en andere gegevens van u doordat u 
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder 
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens en andere gegevens die wij verwerken: 

• Persoonlijke identificatiegegevens: titel, voornaam, achternaam, e-mailadres. 

• Leveringsgegevens: afleveradres, factuuradres, telefoonnummer. 

• Bestelgegevens: artikelnummer, productnaam en -aantal, bedrag van de 
bestelling, betaalmethode, leveringswijze. 

• Gegevens opgenomen in e-mails die u ons toestuurt. 

Wat doen we met persoonlijke informatie? 

We gebruiken uw gegevens vooral om bestellingen te verzenden, en om onze diensten 
te verbeteren. We versturen ook enkele e-mails in verband met de status van uw 
bestelling. 

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heeft u het recht van verzet tegen het gebruik 
van uw gegevens voor Direct Marketing doeleinden, heeft u toegang tot alle informatie 
die wij van u bijhouden en heeft u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te 
corrigeren.  

Wij geven nooit persoonlijke gegevens door aan andere bedrijven. 

Uw gegevens kunnen wel onder strikte voorwaarde doorgegeven worden om de betaling 
en verzending van uw bestelling te kunnen verzorgen. Zo geven we bijvoorbeeld uw 
adres door aan de bezorgdienst om uw bestelling te kunnen verzenden. 

Veiligheid van uw gegevens 

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te 
beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze 
maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een 
beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.  
 
 
Cookies 

“Guasha Shop” gebruikt functionele en analytische 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.  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. 


