Privacybeleid Nous Deux Fashion
h�ps://nousdeuxfashion.be/

Over ons privacybeleid

Nous Deux Fashion gee� veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig
hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informa�e die wij
over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor
commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening
van Nous Deux Fashion. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 05/02/2021, met
het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid
beschrij� welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en
met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook
leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik
beschermen en welke rechten u hee� met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen hee� over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor
privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelso�ware
WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met so�ware van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van
onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze par�j gedeeld. WooCommerce hee�
toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit
gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben
gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan
uit de toepassing van SSL-encryp�e en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van
cookies om technische informa�e te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de so�ware, er worden
geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om
verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.
Onze webwinkel is ontwikkeld met so�ware van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel op een server
in eigen beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik,
verlies en corrup�e van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in
ieder geval uit de toepassing van SSL-encryp�e en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelma�g
back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Woocommerce. Deze
par�j hee� passende technische en organisatorische maatregelen getroﬀen om misbruik, verlies en
corrup�e van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Woocommerce hee� geen toegang tot
ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Versio
Onze webwinkel is ontwikkeld met so�ware van WooCommerce, wij hebben voor onze webhos�ng
gekozen voor Versio. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar
stelt, worden met deze par�j gedeeld. Versio hee� toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Versio is op basis van de
overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryp�e en een sterk wachtwoordbeleid.
Er worden regelma�g back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.
Webhos�ng
Wij nemen webhos�ng- en emaildiensten af van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens
namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze par�j metagegevens
verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnDomein hee� passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw
persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding
verplicht.
MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit
voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautoma�seerd via onze website is verzonden
ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden
door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het
recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader
daarvan informa�e met derden te delen.

Payment processors
Mollie
Voor het a�andelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
pla�orm van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals
uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie hee� passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te
gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde)
gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming
van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening
waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de we�elijke
termijnen is toegestaan.

Verzenden en logis�ek
Bpost
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik
van de diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw
naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost delen. Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve
van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpost onderaannemers inschakelt, stelt Bpost uw
gegevens ook aan deze par�jen ter beschikking.

Factura�e en boekhouden
ExactOnline
Voor het bijhouden van onze administra�e en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
ExactOnline. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw
bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw
persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact Online is tot geheimhouding
verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Online gebruikt uw persoonsgegevens niet
voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel
van de verwerking al�jd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens
niet voor (gerichte) marke�ng. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders
dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet
toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en
overige administra�eve verplich�ngen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden
op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of we�elijke verplich�ng.

Automa�sch verzamelde gegevens

Gegevens die automa�sch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan ﬁscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Nous Deux Fashion op grond van een we�elijke verplich�ng worden
gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met ﬁscaal of strafrechtelijk onderzoek van
overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen
de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verze�en.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantproﬁel bewaren totdat
u aangee� dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangee� zullen
wij dit tevens opva�en als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administra�eve verplich�ngen
dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de
toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntproﬁel
en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving hee� u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit
welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te
voorkomen afschri�en en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In
het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen
wij u vragen zich te legi�meren. Wij houden een administra�e bij van afgehandelde verzoeken, in het geval
van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschri�en en kopieën van
gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U
hee� te allen �jde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt
dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U hee� al�jd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon
of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reac�e op uw verzoek. Als uw verzoek
wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een
overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie
waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rec�ﬁca�erecht

U hee� al�jd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon
of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reac�e op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een beves�ging dat de gegevens
zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U hee� al�jd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reac�e op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een beves�ging dat de gegevens tot u de
beperking ophe� niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U hee� al�jd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon
of daartoe herleidbaar zijn, door een andere par�j te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reac�e op uw
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschri�en of
kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers
of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening
niet langer voortze�en, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U hee� in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Nous Deux Fashion. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de
gegevensverwerking staken in afwach�ng van de a�andeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat
zullen wij afschri�en en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en
daarna de verwerking blijvend staken. U hee� bovendien het recht om niet aan geautoma�seerde
individuele besluitvorming of proﬁling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op
zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op
met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Cookies van derde par�jen
In het geval dat so�wareoplossingen van derde par�jen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen �jde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter al�jd de
meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen hee� voor de wijze waarop wij reeds
verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Nous Deux Fashion
Paalstraat 52 2900 Schoten België
T (047) 964-6808
E peggy@nousdeuxfashion.be
Contactpersoon voor privacyzaken
Peggy Dekkers

COOKIEVERKLARING
1. Het gebruik van cookies
h�ps://nousdeuxfashion.be/ maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat
met pagina’s van deze website en/of Flash-applica�es wordt meegestuurd en door je browser op je harde
schijf van je computer, mobiele telefoon, smart watch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen
informa�e kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook
cookies waarvan je niet direct het eﬀect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers
kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.
2. Toestemming voor het gebruik van cookies
Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een
zogenaamde cookiebanner.
3. Type cookies en hun doelstellingen
Wij gebruiken de volgende type cookies:
- Func�onele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten func�oneren en is die
gebruiksvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je
winkelmandje hebt gestopt.
- Geanonimiseerde analy�sche cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website
bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht
hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er
gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor sta�s�sche doeleinden. Zo
kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:
- het aantal unieke bezoekers
- hoe vaak gebruikers de site bezoeken
- welke pagina’s gebruikers bekijken
- hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
- bij welke pagina bezoekers de site verlaten
- Analy�sche cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie
wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste
bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds
bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor sta�s�sche doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende
data verzameld worden, zoals:
- welke pagina’s je hebt bekeken
- hoelang je op een bepaalde pagina bent gebleven
- bij welke pagina je de site hebt verlaten

- Social media gerelateerde cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke
ar�kels en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing bu�ons. Ze kunnen ook tracking cookies beva�en
die je surfgedrag op het web volgen.
4. Je rechten met betrekking tot je gegevens
Je hebt het recht op inzage, rec�ﬁca�e, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb
je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je
kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via peggy@nousdeuxfashion.be. Om misbruik
te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te iden�ﬁceren. Wanneer het gaat om inzage
in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwes�e mee te
sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.
5. Cookies blokkeren en verwijderen
Je kunt cookies te allen �jde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je
internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook
aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunc�e van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het pre�ge
gebruik van deze website.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website adverten�es aan
je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via youronlinechoices.com
Wees je er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website
helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele func�es van de site verloren gaan of zelfs dat je de website
helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal
geen adverten�es meer te zien krijgt. De adverten�es zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.
Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunc�e van
jouw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te
gaan.
Firefox: h�ps://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
Google Chrome: h�ps://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Pla�orm=Desktop&hl=nl
Internet Explorer: h�ps://support.microso�.com/nl-nl/kb/278835
Safari op smart phone: h�ps://support.apple.com/nl-nl/HT201265
Safari op Mac: h�ps://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies
De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelma�g door om op de
hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
In blogar�kelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op h�ps://
nousdeuxfashion.be/ wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij
aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen
controle op wat deze derde par�jen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet
al�jd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in
ons overzicht? Laat het ons weten via peggy@nousdeuxfashion.be. Je kan ook rechtstreeks contact
opnemen met de derde par�j en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de
levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.
7. Slotopmerkingen
Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website
aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met peggy@nousdeuxfashion.be.
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