Privacy reglement – Hondenrolstoel.nl
Hondenrolstoel.nl verwerkt persoonsgegevens van haar klanten. In dit privacyreglement leggen wij
u uit waarom en op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken.
1. Vestigingsadres en Kamer van Koophandel :
Hondenrolstoel.nl
De Wurft 12
3056 LV Rotterdam
Holland
Tel: +31-(0)10-4656480 of +31-(0)6-53909125
E-mail: info@hondenrolstoel.nl
K.v.K. : 24493045, Rotterdam
2. Hondenrolstoel.nl respecteert de privacy van al haar klanten en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw
gegevens, m.u.v. (stel)foto’s en video’s, zullen uitsluitend worden gebruikt voor uw
bestelling, onze nazorg en eventuele nabestellingen. Uw persoonlijke gegevens zullen niet
worden verkocht aan derden en uitsluitend ter beschikking gesteld worden aan derden
indien deze betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestelling (bijvoorbeeld de bezorgdienst,
onze accountant e.d.) of indien Hondenrolstoel.nl daartoe wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld
de belastingdienst).
3. Welke persoonsgegevens verwerken wij :
- Voor- en achternaam
- Factuuradres
- Verzendadres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Inhoud van de bestelling
(Gegevens van uw dier, factuurbedrag e.d.)
- Betaling kopieën
- (stel)foto’s en video’s
- Analytische cookies die website bezoek meten (anoniem) – Google Analytics.
4. Waarom en hoe verwerken wij deze persoonsgegevens
Hondenrolstoel.nl heeft verschillende grondslagen om gegevens rechtmatig te verwerken. Zo
kan dit voortvloeien uit wettelijke plicht, de uitvoering van de (koop)overeenkomst of ter
verbetering van haar dienstverlening. De gegevens worden in principe oneindig bewaard in
onze beveiligde database en back-up systemen.
5. Links met andere websites
De website van Hondenrolstoel.nl bevat mogelijk links naar externe internetpagina’s. Ook
zijn er externe internetpagina’s die een link hebben opgenomen naar de website van
Hondenrolstoel.nl toe. Hondenrolstoel.nl is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud

van deze externe internetpagina’s. Links naar de website van Hondenrolstoel.nl zijn slechts
toegestaan als deze gebruikt worden ter ondersteuning van onze standpunten en ons werk.
Voor elke andere wijze van gebruik is vooraf schriftelijk toestemming nodig. Hyperlinks
moeten de bezoeker rechtstreeks leiden naar de context waarin Hondenrolstoel.nl haar
content aanbiedt. Het overnemen van informatie, framing, her publicatie, bewerking of het
toevoegen van informatie is niet toegestaan.
6. Wijziging van het privacy reglement
De tekst van dit privacy reglement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door
Hondenrolstoel.nl te alle tijden worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het
moment dat deze op de website zijn gepubliceerd.

Heeft u vragen over uw gegevens of wilt u uw gegevens laten verwijderen of wijzigen? Neem dan
gerust contact met ons op.

