
 
PRYVACYVERKLAARING  
 
Gegeven privacy is van groot belang voor Remake House of Styling. We willen open en transparant zijn over de 
verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw 
persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. 
 
Cookies  
Om onze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden 
bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door 
gebruik te maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch 
op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van 'cookies' via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit 
leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en 
internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube. 
 
Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens? 
Remake House of Styling is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw 
persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. 
 
Remake House of Styling 
Bocht Oosterdiep 45  
9641 JJ Veendam  
info@remake-houseofstyling.com 
KvK. NR 02071557 
 
Hoe komen wij aan uw gegevens 
Door gebruik te maken van onze website www.remake-houseofstyling.com  laat u soms persoonsgegevens achter, 
U laat op de volgende manieren uw gegevens achter door 

- Het invullen van formulieren  
- Mail verkeer  
- Telefonisch contact 
- Navigatie door website  

 

Waar slaan we uw gegevens op? 

De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen ons systeem.  

Wie heeft toegang tot uw gegevens? 

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen het bedrijf aan vertrouwde personeel voor diensten. We zullen 
uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Remake House of Styling voor 
marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te 
voorzien van onze diensten. 
 
Wat zijn uw rechten? 

Recht op toegang:  
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt 

contact opnemen met Remake House of Styling via de e-mail als u vragen heeft over de bewaarde gegevens van u. 
 
Recht op correctie:  
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van 
het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens. Dit kunt u doen door contact op te nemen met Remake 
House of Styling. 
 

Recht op verwijdering: 
U hebt het recht om op elk moment de door Remake House of Styling verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, 

behalve in de volgende situaties: 

- U hebt een lopende zaak 
- U hebt een openstaande factuur of producten wat gedeeltelijk is verzonden 
- U wordt ervan verdacht in de afgelopen jaren onze diensten te hebben misbruikt 
- Indien u een aankoop hebt gedaan, of wij diensten voor u hebben verleent bewaren we uw persoonsgegevens in 

verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels 
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Recht op portabiliteit:  
Wanneer Remake House of Styling uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw 
toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een 
gestructureerd, algemeen leesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op 
de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt. 
 
Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 
We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom kunt voor vragen contact opnemen. Dat kunt u doen door een 
mail te sturen naar infp@remake-houseofstyling.com. 
 
Welke soort  gegevens we opslaan 

Wanneer je een offerte bij ons aanvraagt via de mail, telefonisch contact opneemt en/of een overeenkomst met ons 

aangaat worden er bepaalde gegevens van je opgeslagen.  

De gegevens die we opslaan zijn voornamelijk: 
- Bedrijfsnaam 
- Contact gegevens voornaam/achternaam  
- Adres  
- Postcode  
- Woonplaats 
- Email  
- Telefoonnummer (vast en/of mobiel) 
- Domeinnaam  
- IBAN nummer 

De volgende gegevens die we opslaan indien u een aankoop heeft gedaan. 
- Aankoop geschiedenis 
- Verrichte diensten 
- Leveringsinformatie 
- Offerte geschiedenis 

 
Deze gegevens gebruiken we om de overeenkomst tot stand te kunnen brengen, onze diensten en producten te kunnen 
aanbieden, te leveren en je te kunnen factureren.  

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking? 
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de 
overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een 
verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te 
doen. 
 
Minderjarig? 
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je 
persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je 
voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die 
je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het 
recht op inzage in en correctie van je gegevens. 

De website en de persoonsgegevens die u achterlaat worden beheerd door Remake House of Styling. Voor vragen en 
opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via info@remake-houseofstyling.com. 

SSL- certificaat  
Wij hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe wetgeving voldoen. Zo hebben we 
een SSL-certificaat op onze website, ook hebben we onze cookie- en privacyverklaring op de website aangepast, we 
hebben inzichtelijk welke gegevens we exact verwerken, via welke verwerkers en kunnen we dit aantonen, aanpassen 
en op verzoek verwijderen. Ook vermelden we in elke overeenkomst die wij met onze klanten aangaan welke gegevens 
we verwerken, waarom we dat doen en hoe deze kunnen worden opgevraagd en verwijderd in onze 
verwerkersovereenkomst.  

Aanpassingen  
Remake House of Styling  behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Meer informatie over ons 

privacy beleid kunt u contact opnemen via de mail. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. De laatste 

wijziging vond plaats op 15-06-2018. 
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P RIVA CYVERKL ARING  NA LE VING V AN WETTELIJK E VERP LICHTINGE N  
 
Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens? 
We gebruiken uw persoonsgegevens om de wettelijke verplichtingen, rechterlijke uitspraken en besluiten van 
autoriteiten na te leven. 
Dit omvat het gebruik van uw persoonsgegevens om boekhoudgegevens te verzamelen en verifiëren teneinde de 
boekhoudregels na te leven. 
 
Welke soorten persoonsgegevens verwerken we? 
We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens: 
 

- Ordernummer 
- Bestelgeschiedenis 
- Mailverkeer  
- Naam achternaam 
- Contact gegevens (email, telefoonnummer, adres, postcode, huisnummer en woonplaats) 
- Transactiebedrag * transactie datum 

 
Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens? 

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen het bedrijf aan vertrouwde personeel voor diensten. We zullen 
uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Remake House of Styling voor 
marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te 
voorzien van onze diensten. 
 
Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor Remake House of Styling om aan haar wettelijke 
verplichting te doen. 
 
Hoe lang bewaren we uw gegevens? 
We bewaren uw gegevens overeenkomstig met de boekhoudregels van  het land. 
 


