
  

                              Privacy Statement     

 

Privacy beleid van Irene Naaimachines Naaiatelier VOF. 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Irene Naaimachines Naaiatelier. 

Het gaat over de verwerking van gegevens van personen die gebruik maken van de website  

Https://www.irenenaaimachines.nl, alsmede de daarop verwerkte afbeeldingen, teksten en 

dergelijke. Dit geld ook voor de aan de Irene Naaimachines gelinkte social media kanalen 

zoals Facebook, Instagram. Plus voor de daaraan gelinkte media zoals You tube, Tik Tok, 

Pinterest, Twitter, LinkedIn en Google + zodra deze officieel in gebruik zijn door Irene 

Naaimachines. 

De persoons gegevens worden door Irene Naaimachines met grootte zorg behandeld. Deze 

verklaring is van toepassing op de diensten van Irene Naaimachines. Men dient zich ervan 

bewust te zijn dat Irene Naaimachines niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van 

andere websites of bronnen. 

 

Wanneer u de website bezoekt of door gebruik te maken van de diensten van Irene 

Naaimachines geeft u aan het Privacy beleid van Irene Naaimachines te accepteren. 

Gebruik van door u verstrekte gegevens , bij gebruik van onze diensten. 

 

Indien u gebruik maakt van onze website om producten te bestellen zullen wij om uw 

gegevens vragen om de producten die u besteld heeft aan u te leveren. Deze zullen dan in 

ons Klantensysteem worden opgeslagen. 

Het gaat dan om uw naam, adres, email, geboortedatum, bankrekening, gebruikersnaam, 

wachtwoord en eventueel uw telefoonnummer. De verstrekte gegevens zijn niet bij alle 

diensten van toepassing. 

 

Indien u Informatie aanvraagt of andere vormen van communicatie heeft met Irene 

Naaimachines kunnen wij u informeren over onze producten en diensten.  

Mogelijk dat Irene Naaimachines deze berichten bewaard. 

Dit gebeurt alleen als u er toestemming voor geeft. Wij vragen deze toestemming bij het 

bestelformulier van bij ons gekochte producten, bij gebruik maken cookies (optioneel) of bij 

het aanvragen van een nieuwsbrief (optioneel). U kunt ten alle tijden deze toestemming 

stopzetten. 

 

 

https://www.irenenaaimachines.nl/


De gegevens zullen bewaard worden op beveiligde servers van Irene Naaimachines. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van beveiligde software. 

U heeft ten alle tijden de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te veranderen, bezwaar te 

maken of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact op te nemen met onderstaande 

contactgegevens. Er zal dan binnen 14 dagen contact met u worden opgenomen. 

Derden 

Uw Gegevens zullen worden alleen gebruikt door Irene Naaimachines, wij verstrekken uw 

gegevens niet aan derde partijen. Uitzondering op deze is, dat als Irene Naaimachines ertoe 

verplicht wordt door de wettelijke macht om deze vrij te geven of indien er problemen zijn in 

de overeenkomst of uitvoering daarvan tussen u en Irene Naaimachines. 

 

Doeleinden 

 

Irene Naaimachines verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de 

doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement. 

 

Bewaartermijnen 

 

Irene Naaimachines houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen genoemd in de AVG. 

Wij bewaren uw gegevens tot drie jaar na het afronden van de dienstverlening. 

 

Als u wenst te reageren op het privacy beleid van Irene Naaimachines Naaiatelier kunt u 

contact opnemen met ons. 

Per email  :      Info@irenenaaimachines.nl 

Per Telefoon:  0181 621261 

Per Adres:      Irene Naaimachines Naaiatelier 

  Nieuwstraat 12 

  3201EA Spijkenisse 

Irene Naaimachines behoudt zich het recht de privacy verklaring aan te passen. Deze 

wijzigingen zullen worden aangegeven op de website. 
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