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Privacybeleid
Privacy Policy
Dit gegevensbeschermingsbeleid verwijst naar de aard, omvang en doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd)
met betrekking tot onze websites, kenmerken en inhoud daarvan, evenals de externe aanwezigheid zoals onze sociale media-profielen (collectief
aangeduid als "online aanbod"). Met betrekking tot de gebruikte terminologie, b.v. "verwerking" en "verantwoordelijke", verwijzen we naar de
definities die worden gestimuleerd in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Typen verwerkte gegevens:
•
•
•
•
•

Persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres).
Contactgegevens (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer).
Inhoudsgegevens (zoals tekstinvoer, afbeeldingen, video's).
Gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijd).
Meta- en communicatiegegevens (bijvoorbeeld apparaatinformatie, IP-adressen)

Categorieën van gegevensonderwerpen
•
•

Bezoekers en gebruikers van het online aanbod (hierna te noemen "gebruiker").
Klanten die onze website gebruiken (hierna "gebruiker" genoemd).

Verwerkingsdoeleinden
•
•
•
•
•

Verschaffing van het online aanbod, de functies en inhoud ervan.
Verwerking van alle bestellingen inclusief de gerelateerde fysieke processen, in het bijzonder die van pakketverzending en met betrekking tot de
mogelijke transactie met wederverkoop in het geval van garantie.
Reageren op contactverzoeken en communicatie met gebruikers.
Veiligheids maatregelen
Publieksmeting / marketing

Definities
"Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('gegevenssubject');
een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een
identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de
fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
"Verwerking": elke bewerking of verzameling handelingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op verzamelingen persoonlijke
gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging,
opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, uitlijning of combinatie,
beperking, wissing of vernietiging.
"Pseudonimisering": de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke
gegevenssubject kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat die aanvullende informatie
afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens
niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
"Profilering": elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde
persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten te analyseren of te voorspellen met
betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses,
betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.
"Verantwoordelijke": de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of samen met anderen, de
doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.
"Bewerker" betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens namens
de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt.
In overeenstemming met artikel 13 van de AVG verstrekken we informatie over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking. Mits de
rechtsgrondslag in de verklaring betreffende gegevensbescherming wordt genoemd, is het volgende van toepassing: De wettelijke basis voor
het verkrijgen van toestemming is artikel 6, alinea 1 en artikel 7 van de AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor de uitvoering van onze
diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen en het antwoord op vragen is artikel 6, lid 1, letter b van de AVG, de rechtsgrondslag voor
de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is artikel 6, lid 1, letter c van de AVG, en de rechtsgrondslag voor de verwerking om
onze legitieme belangen te beschermen is artikel 6, lid 1 letter. f van de GDPR. Verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene
of van een andere natuurlijke persoon te beschermen zoals vermeld in artikel 6, lid 1, letter d van de AVG.
Tenzij we (order processors of derden) openbaar te maken als onderdeel van onze verwerking van gegevens aan andere partijen, sturen ze naar
deze of anders geef ze toegang tot de gegevens, dit gebeurt alleen op basis van een wettelijke vergunning (bijvoorbeeld wanneer een overdracht
van gegevens aan derden, zoals vereist is van de betalingsdienst, vlgs. art. 6 lid. 1, onder b DSGVO aan de opdracht) te voldoen, heeft u ingestemd
met een wettelijke verplichting biedt of op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld bij gebruik van Supervisor, webhosting, enz.).
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In het geval van een bestelling worden uw gegevens verwerkt, vooral met betrekking tot de verwerking van bestellingen door betalings- en
verzendserviceproviders.
Tenzij we in de verwerking van gegevens zogenaamde derde partijen op basis van. Delegate "loonveredelingscontract", dit gebeurt op basis van art.
28 DSGVO.
Toevoeging voor betalingsgegevens
Uw betalingsgegevens worden via internet versleuteld in het bestelproces. Vanwege een speciale integratie in het bestelproces hebben we op
geen enkel moment toegang tot uw betalingsgegevens en zijn daarom niet de verwerker van deze gegevens. Deze worden uitsluitend door deze
betalingsdienstaanbieders verwerkt:
Voor betalingen met creditcard en Paypal
SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxemburg
De verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming kan worden bereikt op dataprotection@six-group.com
Voor Sofortüberweisung van Klarna
Klarna Bank AB (publ)
Sveavägen 46
111 34 Stockholm
Zweden
Verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming toegankelijk via datenschutz@klarna.de
Aankoop op rekening door Ratepay
RatePAY GmbH
Franklinstraße 28-29
10587 Berlijn
De verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming is te vinden op privacy@ratepay.com
Toevoeging voor verzendinformatie
Om onze klanten beter van dienst te schakelen in de levering, werken we met een derde partij die het pakket volgnummers en het effect vrijgegeven
meer details over het pakket status aan de respectieve klanten verwerkt. Informatie van derden:
parcelLab GmbH
Schillerstrasse 23a
80336 München
Duitsland
Privacyverantwoordelijkheid beschikbaar op info@parcellab.com
Gegevensoverdracht aan derde landen
Als we gegevens verwerken in een derde land (dat wil zeggen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of in het
kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen als het is om onze
(pre) contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme
belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele machtigingen verwerken of verwerken we de gegevens alleen in een derde land in
het bijzijn van de speciale voorwaarden van artikel 44 en volgende DSGVO. dat de verwerking is b.v. op basis van specifieke garanties, zoals het
officieel erkende niveau van gegevensbescherming (bijv. voor de VS via het privacyschild) of naleving van officieel erkende speciale contractuele
verplichtingen (de zogenaamde "standaard contractuele clausules").
Bezwaarrecht
Bezwaarrecht
U hebt het recht om toestemming te verlenen volgens. Kunst. 7 para. 3 van de GDPR. Dit recht op toestemming geldt ook voor gegevens die in de
toekomst worden verwerkt.
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met Art. 21 van de GDPR. Wanneer
de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor directe marketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden niet
langer worden verwerkt.
Rechten van betrokkenen
De gebruiker heeft het recht om informatie van de verantwoordelijke voor de verwerking te verkrijgen of persoonsgegevens over hem of haar
worden verwerkt en, waar dat het geval is, toegang tot de persoonsgegevens en de voor de verwerking verantwoordelijke zal een kopie van de
persoonlijke gegevens verstrekken. gegevens die worden verwerkt zoals in overeenstemming met artikel 15 van de AVG.
De gebruiker heeft het recht onverwijld van de voor de verwerking verantwoordelijke de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of onvolledige
persoonlijke gegevens betreffende hem of haar te verkrijgen overeenkomstig artikel 16 van de AVG.
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De gebruiker heeft het recht van de voor de verwerking verantwoordelijke om onverwijld persoonsgegevens te wissen en de voor de verwerking
verantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens te wissen zonder onnodige vertraging overeenkomstig artikel 17. De gebruiker heeft het recht
om verkrijgen van de controller beperking van de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 18 van de AVG.
De gebruiker heeft het recht om de persoonsgegevens die hem of haar betreffen en die hij of zij aan een verantwoordelijke heeft verstrekt, in een
gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en heeft het recht deze gegevens ongehinderd door te sturen naar een
andere controller van de verantwoordelijke voor de verwerking waarvan de persoonsgegevens zijn verstrekt overeenkomstig artikel 20 van de AVG.
De gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 van de AVG.
Gebruiksgegevens voor reclamedoeleinden
We gebruiken uw gegevens om uw winkelervaring permanent te verbeteren en te personaliseren. Gebruikt voor dit doel zijn reeds bestaande
informatie, bijv. via uw internetverbinding, het apparaat dat u gebruikt, het besturingssysteem, de datum en tijd waarop u de startpagina hebt
bezocht, of pagina's die u hebt bezocht, evenals informatie die we van u hebben ontvangen. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het
gebruik van uw persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden. Een bericht per post, brief of fax is hier voldoende. Onze contactgegevens vindt
u hier.
Nieuwsbrief
De volgende informatie is bedoeld om u te informeren over de inhoud van onze nieuwsbrief, de procedures voor inschrijving, verzending en
statistische evaluatie, evenals uw recht om u af te melden. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief, gaat u ermee akkoord deze te ontvangen en
de beschreven procedures te volgen.
We sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische meldingen met reclame-informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de
ontvanger of wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van de nieuwsbrief concreet wordt beschreven als onderdeel van een abonnement, is
deze relatief voor de toestemming van de gebruikers. Anders bevatten onze nieuwsbrieven alleen informatie over onze producten en de relevante
informatie daarvan (bijvoorbeeld veiligheidsinstructie), speciale aanbiedingen, promoties en informatie over ons bedrijf.
Dubbel opt-in en logging: Abonneren op onze nieuwsbrief is onderdeel van een zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat u een e-mail
ontvangt na inschrijving en u vraagt om uw abonnement te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan abonneren met een emailadres dat niet van henzelf is. Abonnement op de nieuwsbrief wordt geregistreerd als bewijs van het abonneringsproces in overeenstemming
met de wettelijke vereisten. Dit omvat de opslag van het abonnement en de bevestigingstijd, evenals het IP-adres. Evenzo worden wijzigingen in uw
gegevens die zijn opgeslagen met de e-mailserviceprovider vastgelegd.
Abonnementsgegevens: om u te abonneren op de nieuwsbrief, hoeft u alleen uw e-mailadres in te voeren. Optioneel vragen wij u uw voor- en
achternaam op te geven. Deze worden alleen gebruikt om de nieuwsbrief te personaliseren.
De verzending van de nieuwsbrief en de bijbehorende prestatiemeting zijn gebaseerd op een toestemming van de ontvangers overeenkomstig
artikel 6, lid 1, letter a, art. 7 GDPR in combinatie met section107 paragraaf 2 van de Telecommunicatiewet, of als toestemming niet vereist is, op
basis van onze rechtmatige belangen in direct marketing overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter f GDPR in combinatie met sectie 107 (2) en dergelijke
3 van de Telecommunicatiewet.
De registratie van het registratieproces is gebaseerd op onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f van de AVG. Onze
interesse ligt in het gebruik van een gebruikersvriendelijk en veilig bulletin-systeem, dat zowel onze bedrijfsbelangen als de verwachtingen van de
gebruikers dient en ons ook toestaat onze toestemming te bewijzen.
Beëindiging / Annulering
De gebruiker kan de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk gewenst moment beëindigen, d.w.z. uw toestemming intrekken. De nieuwsbrief
annuleringslink staat onderaan elke nieuwsbrief. We kunnen de ingediende e-mailadressen opslaan voor maximaal drie jaar op basis van onze
legitieme belangen voordat deze worden verwijderd om voorafgaande toestemming te geven. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het
doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot annulering is op elk moment mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd
het eerdere bestaan van een toestemming wordt bevestigd.
E-mailmarketingservice
De nieuwsbrief wordt verspreid via het e-mailservicebedrijf, Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Verenigde
Staten. De serviceprovider heeft een datacenter in Duitsland, dat wordt gebruikt voor het verzenden van e-mails. Het privacybeleid van de emailserviceprovider kan hier worden bekeken: https://aws.amazon.com/en/privacy/. De e-mailserviceprovider is gebaseerd op onze legitieme
belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f van de AVG en een contractverwerkingsovereenkomst overeenkomstig artikel 28 lid 3, lid 1
van de AVG.
De claim is beperkt tot het Amazon AWS-product "Simple Email Service". Daarom is alleen de feitelijke verzending van de nieuwsbrief onderdeel
van de gegevensverwerking. Van Amazon AWS is er geen gestructureerde archivering van persoonlijke gegevens.
Taboola
Onze website maakt gebruik van de diensten van Taboola Inc. (28 West 23rd St. 5th Fl., New York, NY 10010, www.taboola.com). Taboola
gebruikt cookies die bepalen welk productaanbod u gebruikt en welke van onze pagina's u bezoekt. De cookie stelt ons in staat om pseudonieme
gebruikersprofielen te creëren door apparaatgerelateerde gegevens te verzamelen en gegevens te loggen en om passende aanbevelingen te doen
voor uw persoonlijke interesses en om ons aanbod individueel voor u te ontwerpen. Met deze gebruiksprofielen kunt u geen conclusies over uw
persoon trekken.
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Voor meer informatie over Taboola en de mogelijkheid om de Taboola-cookie uit te schakelen, gaat u naar https://www.taboola.com/privacy-policy
(opt-outinformatie vindt u onder "Site Visitor Choices").
Gebruik van Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computers van een gebruiker worden opgeslagen. Verschillende soorten informatie kunnen worden
opgeslagen in de tekstbestanden. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie over een gebruiker (dat wil zeggen het apparaat waarop
de cookie wordt opgeslagen) tijdens of na hun bezoek op een website op te slaan. Sessiecookies zijn cookies die worden verwijderd nadat een
gebruiker een website verlaat en de browser sluit. In het geval van sessiecookies wordt de inhoud van een winkelwagentje in een online winkel
of een inlogstatus opgeslagen. Persistente cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat de browser is gesloten. Zo wordt een aanmeldingsstatus
bijvoorbeeld opgeslagen als de gebruiker de website na enkele dagen bezoekt. Evenzo kunnen gebruikersinteresses worden opgeslagen die
worden gebruikt voor bereikmetingen of marketingdoeleinden. Een cookie van derden verwijst naar cookies die worden aangeboden door providers
die de bezochte website niet beheren. Cookies die worden aangeboden door de persoon die de website beheert, worden first-party cookies
genoemd.
We kunnen sessie- of permanente cookies gebruiken en deze verduidelijken in de context van ons privacybeleid.
De gebruiker wordt verzocht de instellingen in zijn browser uit te schakelen als hij geen cookies wil opslaan. Opgeslagen cookies kunnen worden
verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. De uitsluiting van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van de bezochte website.
Een algemene tegenstrijdigheid die het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden verklaart, is te vinden in een verscheidenheid
aan diensten, met name in het geval van tracking, via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://
www.youronlinechoices.com/. Verder kan de opslag van cookies worden uitgeschakeld in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat, als de
instellingen eenmaal zijn gewijzigd, niet alle functies die beschikbaar zijn op deze website kunnen worden gebruikt.
Google Analytics met "anonimiseren IP"
Deze website maakte gebruik van Google Analytics, een service van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De informatie
over de gebruiker die deze website gebruikt (inclusief het IP-adres) die door de cookie wordt gegenereerd, wordt overgebracht naar een server van
Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google respecteert de privacyvereisten van de Amerikaanse Safe Harbor-overeenkomst en
is geregistreerd bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse ministerie van handel. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik
van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om ons verdere diensten te bieden die verband houden
met het gebruik van de website en internet. We gebruiken een pseudoniem-opdracht om inzicht te krijgen in uw gebruik van onze website op alle
apparaten. Persoonlijke gegevens worden niet doorgestuurd naar Google.
Google draagt deze informatie over aan derden voor zover dit wettelijk verplicht is of als de derde deze gegevens namens Google verwerkt. Google
koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens die door hen zijn verzameld. Browsersoftware kan dienovereenkomstig worden ingesteld om de
installatie van cookies te voorkomen. We willen u er echter op wijzen dat u hierbij mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.
Als u niet wilt dat uw websitebezoekinformatie wordt overgebracht naar Google Analytics, kunt u de functie "add-on deactiveren" voor uw browser
installeren. We hebben ook maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat Google Analytics het laatste deel van uw IP-adres verwijdert. Dit
betekent dat we niet in het bezit komen van gegevens die ons in staat stellen om conclusies te trekken over uw persoon.
Meer informatie vindt u hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB of hier https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
We willen erop wijzen dat Google Analytics is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp ();" om een anonieme detectie van het IP-adres te
garanderen (zogenaamde IP-masking).
Google Remarketing & Conversion Measurements
We maken gebruik van de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 op basis van onze legitieme belangen
(ie interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze online service in het kader van artikel 6, lid 1, letter f van de GDPR, VS,
("Google").
Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst, die een garantie biedt om te voldoen aan de Europese privacywetgeving (https://
www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
We gebruiken de online marketingtool van Google, AdWords, om advertenties in het advertentienetwerk van Google te plaatsen (bijvoorbeeld in
zoekresultaten, in video's, op websites, enz.). Hierdoor kunnen we advertenties voor en binnen het bereik van onze website en online aanbieding
weergeven om alleen advertenties weer te geven aan gebruikers die mogelijk hun interesses matchen. Als een gebruiker bijvoorbeeld producten
krijgt waarvoor hij / zij interesse heeft getoond op een andere website, wordt dit 'remarketing' genoemd. Wanneer onze of andere websites worden
bezocht, waarbij het advertentienetwerk van Google actief is, voert Google onmiddellijk een Google-code uit en worden zogenaamde (re) marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code die ook "webbakens" worden genoemd) verwerkt in de website. Met behulp van deze tags wordt een
individuele cookie, d.w.z. een klein tekstbestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker. Vergelijkbare technologieën kunnen ook worden
gebruikt in plaats van cookies. Het bestand registreert welke websites de gebruiker heeft bezocht, of welke inhoud de gebruiker interesseert,
evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie met betrekking
tot het gebruik van het online aanbod.
Verder ontvangen we een individuele "conversiecookie". De verkregen informatie wordt door Google gebruikt om namens ons conversiestatistieken
te genereren. We ontvangen echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en zijn omgeleid naar een
tagtagpagina voor het bijhouden van conversies. We ontvangen geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.
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De gebruikersgegevens worden verwerkt in het advertentienetwerk van Google via een pseudoniem. Dit betekent dat Google de naam of het emailadres van de gebruiker niet opslaat of verwerkt, maar de relevante, cookiegerelateerde gegevens binnen pseudonieme gebruikersprofielen.
De advertenties worden dus niet getoond aan een specifieke, identificeerbare persoon, maar eerder aan de eigenaar van de cookie en niet aan
hun persoonlijke identiteit. Dit is niet van toepassing als de gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan de gegevens op andere manieren te
verwerken. De verzamelde gebruikersinformatie wordt naar Google verzonden en opgeslagen op Google-servers in de Verenigde Staten.
Lees voor meer informatie over het datagebruik, de instellingen en de mogelijkheden tot intrekking van Google het Privacybeleid van Google
(https://policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor het weergeven van advertenties via Google (https: / /adssettings.google.com/
authenticated).
Facebook Website Custom Audience
Een pixel van Facebook Ireland limited is geïntegreerd in deze website (website aangepaste doelgroeppixel). Deze pixel verzamelt
gepseudonimiseerde informatie over uw gebruik van deze site (bijvoorbeeld informatie over aanbevolen artikelen). De verzamelde informatie kan
worden gebruikt om u te personaliseren, bijvoorbeeld op uw Facebook-account om te promoten met gewenste productgroepen en producten.
Op basis van onze legitieme interesse in de analyse en optimalisatie van onze advertenties gebruiken we de conversie- en trackingtool "Bing Ads"
van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Als persoonlijke gegevens die in deze context worden
gebruikt, worden gebruikt in overeenstemming met Art. 6 (1) van de GDPR. Om deze tool te gebruiken, plaatst Microsoft Bing Ads een cookie op
uw apparaat als u onze website bereikt door op een Microsoft Bing-advertentie te klikken. We kunnen dan zien dat iemand op de advertentie heeft
geklikt, is doorgestuurd naar ons online aanbod en een eerder bepaalde bestemmingspagina heeft bereikt (de zogenaamde "conversiepagina"). We
weten alleen het totale aantal gebruikers dat op de Bing-advertentie heeft geklikt. Er worden geen IP-adressen opgeslagen. We ontvangen geen
persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker.
Microsoft is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst, die garandeert dat het gegevensbeschermingsniveau op het geldige niveau
wordt gehouden dat in de EU is vereist. ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active ).
Als u niet wilt deelnemen aan het Bing Ads-trackingproces, kunt u ook de cookies uitschakelen die vereist zijn in uw browserinstellingen of de
Microsoft-opt-outpagina gebruiken: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad -keuze / .
Raadpleeg het privacybeleid van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement voor meer informatie over privacy en cookies die
worden gebruikt met Microsoft Bing Ads.
intelliAD
Onze website maakt gebruik van de diensten van intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München. Geanonimiseerde gegevens
worden verzameld en geaggregeerd voor het ontwerp en de optimalisatie van deze website en gebruikersprofielen worden gemaakt met
behulp van pseudoniemen. intelliAD tracking slaat cookies offline op. Geanonimiseerde gebruiksgegevens en -profielen kunnen zowel door de
websitebeheerder als door andere intelliAd-klanten worden gebruikt voor de identificatie van gebruikersinteresses, zonder conclusie over uw
identiteit als websitebezoeker. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensopslag van uw (geanonimiseerde) gegevens voor
toekomstig gebruik door de intelliAd opt-out-functie te selecteren.
Social Media Online Presence
We onderhouden een online aanwezigheid op social media en andere platforms om met klanten, geïnteresseerde partijen en actieve gebruikers te
communiceren en hen te informeren over onze diensten. Bij het bekijken van de respectieve netwerken en platforms zijn de zakelijke voorwaarden
en het gegevensverwerkingsbeleid van de respectieve exploitanten van toepassing.
We willen erop wijzen dat de gegevens van de gebruikers buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan leiden tot risico's voor
gebruikers omdat bijvoorbeeld het afdwingen van gebruikersrechten moeilijker kan worden gemaakt. Met betrekking tot Amerikaanse aanbieders
die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield, wijzen wij erop dat zij zich ertoe verbinden de EU-privacynormen te respecteren.
Bovendien worden de gegevens van de gebruiker gewoonlijk verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo worden bijvoorbeeld
gebruikersprofielen gemaakt op basis van gebruikersgedrag en de resulterende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op
hun beurt worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen die vermoedelijk in overeenstemming zijn
met de interesses van gebruikers. Voor deze doeleinden worden cookies gewoonlijk opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het
gebruikersgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen in de gebruiksprofielen gegevens ook onafhankelijk
van de door de gebruikers gebruikte apparaten worden opgeslagen (met name als de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en bij hen zijn
aangemeld).
De verwerking van persoonsgegevens gekoppeld aan de gebruiker is gebaseerd op onze legitieme belangen in effectieve informatie van gebruikers
en de communicatie met gebruikers in overeenstemming met. Kunst. 6 par. 1 lit. f. GDPR. Als de gebruikers door de respectieve providers worden
gevraagd om toestemming voor gegevensverwerking (dat wil zeggen dat zij hun overeenkomst verklaren, bijvoorbeeld door een selectievakje in te
schakelen of een knop bevestigen), is de wettelijke basis van de verwerking in overeenstemming met Art. 6 par. a., Art. 7 GDPR.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectieve verwerking en de tegenstrijdigheden (opt-out) verwijzen we naar de volgende gekoppelde
informatie van de aanbieder.
Ook, in het geval van verzoeken om informatie en de bewering van gebruikersrechten, wijzen wij erop dat deze het meest effectief kunnen worden
opgeëist door de providers. Alleen de providers hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen
en informatie verstrekken. Als u nog steeds hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.
•

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) - privacyverklaring van gegevens: https://
www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https: // www .facebook.com / settings? tab = ads en http://www.youronlinechoices.com, Privacy
Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
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•
•

Google / YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) - privacyverklaring: https://
policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/ geverifieerd, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS) - data privcy statement / opt-out: http://instagram.com/about/legal/
privacy/.

Veiligheidsmaatregelen
Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, reikwijdte, context en doeleinden van de verwerking, alsmede
het risico van uiteenlopende waarschijnlijkheid en strengheid voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, moeten de voor de verwerking
verantwoordelijke en de verwerker passende technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau voor het risico te
waarborgen, waaronder, onder meer, waar passend:
de pseudonimisering en codering van persoonlijke gegevens;
het vermogen om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en -diensten te
waarborgen;
het vermogen om de beschikbaarheid en toegang tot persoonlijke gegevens tijdig te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident;
een proces voor het regelmatig testen, beoordelen en evalueren van de effectiviteit van technische en organisatorische maatregelen om de
beveiliging van de verwerking te waarborgen.
Product- en orderreviews
Na ontvangst van uw bestelde goederen hebt u de mogelijkheid om de verwerking van de bestelling en het ontvangen product te evalueren. We
werken samen met het bedrijf "Real Evaluation" (groep "Net Reviews").
Deelname aan de evaluatie is vrijwillig en zal op onze website worden gepubliceerd, maar alleen met uw voornaam en de eerste letter van uw
achternaam. In deze gevallen is de hoeveelheid verzonden gegevens echter beperkt tot het vereiste minimum.
Meer informatie over het bedrijf vindt u hier: https://www.echte-bewertungen.com/index.php?page=mod_accueil
Webgains
We werken samen met Webgains. Deze maken gebruik van zogenaamde tracking-cookies om onze partners orderpickgegevens te bieden. De
gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens, alleen informatie over de bestelling en zijn producten.
Meer informatie vindt u hier.
Server-Log-Files
We verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt bij het
opvragen van onze website. De informatie bestaat uit:
•
•
•
•
•

het type en de versie van de gebruikte browser
het gebruikte besturingssysteem
verwijzende URL
de hostnaam van de computer waartoe toegang wordt verkregen
tijd van het serververzoek

Dit dient voornamelijk als kwaliteitsborging van onze diensten. De gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. De
gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren
als specifieke aanwijzingen voor illegaal gebruik onder onze aandacht komen.
Het wissen van gegevens
De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd of de verwerking ervan wordt beperkt overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de AVG. Tenzij
expliciet vermeld in dit Privacybeleid, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel ervan
en de verwijdering niet in strijd is met de wettelijke opslagvereisten. Tenzij de gegevens worden verwijderd omdat deze vereist zijn voor andere en
legitieme doeleinden, zal de verwerking ervan worden beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden
worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.
Volgens de wettelijke eisen in Duitsland vindt de opslag plaats gedurende 10 jaar volgens §§ 147 lid 1 AO, 257 lid 1, nr. 1 en 4, paragraaf. 4 HGB
(boeken, verslagen, managementrapporten, boekhoudingsdocumenten, handelsboeken, voor belasting relevante Documenten, enz.) En 6 jaar in
overeenstemming met § 257 (1) nee. 2 en 3, para. 4 (handelsbrieven).
Volgens wettelijke voorschriften in Oostenrijk vindt de opslag plaats gedurende 7 jaar in overeenstemming met § 132 exp. 1 BAO
(boekhoudbescheiden, documenten / facturen, rekeningen, documenten, zakelijke documenten, staat van inkomsten en uitgaven, enz.), Gedurende
22 jaar in verband met grond en gedurende 10 jaar in geval van documenten met betrekking tot elektronisch geleverde diensten, telecommunicatie ,
omroep- en televisiediensten aan niet-EU-bedrijven in EU-lidstaten waarvoor de Mini-One-Stop-Shop (MOSS) wordt gebruikt.
In het geval van verwijdering, zal de data in ons systeem onherkenbaar en onherstelbaar worden gemaakt met behulp van een onomkeerbare
pseudonimisatieprocedure.
Toestemmingen betreffende persoonlijke gegevens bij sollicitatie bij Nice Shops GmbH
1. Toestemming
Door te solliciteren of te registreren bij niceshops GmbH, verstrekt u ons uw persoonlijke gegevens via een specifieke toepassing voor het zoeken
naar werk. Uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt op de systemen van onze softwarepartner BambooHR.
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2. Privacy en vertrouwelijkheid
Privacy is belangrijk voor ons. Niceshops GmbH heeft de nodige organisatorische en technische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van
uw aanvraag te waarborgen.
3. Gebruik van uw persoonlijke informatie
Tijdens het sollicitatieproces worden de gebruikelijke correspondentiegegevens, zoals postadres, e-mailadres en telefoonnummers, naast
de aanhef, de achternaam en de voornaam in de database van de aanvrager opgeslagen. Daarnaast worden toepassingsdocumenten zoals
motivatiebrief, curriculum vitae, beroeps-, opleidings- en werkcertificaten vastgelegd en opgeslagen.
Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen, geëvalueerd, verwerkt of doorgestuurd als onderdeel van uw applicatie. Ze zijn alleen
toegankelijk voor medewerkers van de personeelsafdeling van niceshops GmbH en de personen die verantwoordelijk zijn voor de selectie van
niceshops GmbH. Uw gegevens worden in geen geval doorgestuurd naar bedrijven of personen buiten niceshops GmbH of voor andere doeleinden.
4. Informatierecht
Op verzoek verstrekken wij u graag informatie over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen. Neem contact op met onze afdeling
Personeelszaken.
5. Opslag en verwijdering van de gegevens
Uw gegevens worden gedurende de duur van het sollicitatieproces, eventuele latere tewerkstelling en aanvraag en / of werk gedurende de
respectieve wettelijke bewaarperiode bewaard. Als u bij niceshops GmbH gaat werken, worden uw persoonlijke gegevens of uittreksels aan uw
persoonlijke bestand toegevoegd.
Als u heeft gesolliciteerd, maar we kunnen u op dit moment geen geschikte positie bieden, behouden we ons het recht voor om uw aanvraag als
bewijs te bewaren. In dit geval ontvangt u een bericht voor uw informatie. Ben je het er niet mee eens of ben je niet langer geïnteresseerd, dan heb
je op elk moment de mogelijkheid om je gegevens te laten verwijderen door de afdeling Human Resources.
Contactgegevens
Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke informatie, informatie, rectificatie, blokkering of verwijdering van
gegevens en intrekking van uw toestemming, neem dan direct contact met ons op via: privacy@niceshops.com
Bannerreclame
We gebruiken de tijdens uw bezoek verzamelde informatie ook om banneradvertenties weer te geven. Dit zijn advertenties die we plaatsen op sites
van derden.
Met banneradvertenties ziet u voornamelijk producten die u al op onze site hebt bekeken of producten die lijken op de bekende producten
(retargeting). We werken hier alleen met pseudonieme gegevens. Uw naam of e-mailadres wordt niet opgeslagen in de cookies.
Onze partner:
Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk.
Criteo maakt een individuele code ("hash") van het e-mailadres wanneer u zich aanmeldt op onze website om gebruikers op verschillende
apparaten te identificeren. Informatie over hun privacybeleid is hier te vinden: http://www.criteo.com/de/privacy/full-privacy-text/. Bovendien krijgt u
ook informatie over het uitschakelen van deze service op dit adres.
Gebruik van YouTube Plugins
Video's van de portal YouTube zijn ingesloten op onze website, een dochteronderneming van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043). Wanneer u een video afspeelt, maakt deze verbinding met de YouTube- of Google-servers. Dit wordt doorgegeven aan deze
servers, welke van onze websites u hebt bezocht. Als je bent ingelogd als lid van YouTube, wijst YouTube deze informatie toe aan je persoonlijke
gebruikersaccount. Het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door
Google en YouTube, evenals uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van Google: www.google.de/
intl/de/policies/privacy/ , Als u niet wilt dat Google of YouTube koppelt de via onze website, die rechtstreeks naar uw profiel op een andere Googleservice-informatie, kunt u het laden van de Google-plug-ins met add-ons te voorkomen dat voor uw browser volledig, z. Met de script blocker
"NoScript" (http://noscript.net/).
Webtracking tools
In het kader van retargeting en bannerreclame maken we gebruik van diensten van derden. Dit gebeurt meestal met behulp van zogenaamde
cookies of pixels. De promotie-aanbiedingen worden nuttiger en interessanter voor u.
Adyen creditcardbetalingen
De verwerking van betalingen via creditcard wordt uitgevoerd door onze partner Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam. Om
fraude te voorkomen en op te sporen, verstrekken we uw IP-adres, factuur- en afleveradres, evenals informatie over de levering aan onze partner
Adyen BV. De gegevens worden opgeslagen om je creditcard te beveiligen tegen fraude door Adyen BV. Alle gegevens zijn gecodeerd. Voor meer
informatie, bezoek https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.
Het gebruik van Facebook Social Plugins

Eigenaar niceshops GmbH, Saaz 99, 8341 Paldau, Oostenrijk | E-Mail: office@3djake.com | | UID: ATU63964918 |
FN: FN302888z, Landesgericht fuer ZRS Graz

Seite 7 von 8

https://www.3djake.nl
niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
E-Mail: nederland@3djake.com

Deze website maakt gebruik van zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). De plug-ins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de
toevoeging "Social Plug-in of Facebook" of "Facebook Social Plugin". Een overzicht van de Facebook-plug-ins en hun uiterlijk vindt u hier: https://
developers.facebook.com/docs/plugins
Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers.
De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door Facebook naar uw browser verzonden en door hem in de website opgenomen.
Door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook de informatie dat uw browser toegang heeft gekregen tot de overeenkomende pagina van onze
website, zelfs als u geen Facebook-account hebt of momenteel niet bent ingelogd op Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt vanuit
uw browser rechtstreeks naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.
Als u bent aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan onze website rechtstreeks toewijzen aan uw Facebook-account. Als u
bijvoorbeeld met de plug-ins werkt, op de knop "Vind ik leuk" klikt of een opmerking achterlaat, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks
naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook gepost en weergegeven aan je Facebookvrienden.
Facebook kan deze informatie gebruiken voor advertenties, marktonderzoek en op maat gemaakte Facebook-pagina's. Voor dit doel gebruikt
Facebook gebruikers-, rente- en relatieprofielen, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website te evalueren met betrekking tot de
advertenties die op Facebook worden weergegeven, om andere Facebook-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website en om
andere diensten met betrekking tot het gebruik van Facebook aan te bieden.
Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens toewijst aan uw Facebook-account, moet u zich bij Facebook afmelden
voordat u onze website bezoekt.
Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw
rechten op dit punt en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: https://
www.facebook.com/policy.php
Gegevensbeveiliging
Uw betalingsgegevens worden via internet versleuteld in het bestelproces. Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van
technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging en verspreiding van uw gegevens door onbevoegde
personen. U moet uw toegangsinformatie altijd vertrouwelijk houden en het browservenster sluiten wanneer u stopt met communiceren met ons,
vooral als u uw computer met anderen deelt.
We bewaren de contracttekst en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. De Algemene Voorwaarden kunt u ten alle
tijden ook hier lezen. Je eerdere bestellingen kunnen op elk moment worden bekeken in onze klantenloginomgeving.
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