Privacyverklaring
1.

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website https://myfancyboots.be, uitgebaat
door MY FANCY BOOTS BVBA, met maatschappelijke zetel te 9040 GENT,
Striemenbergstraat 15 (hierna aangeduid met “wij” of “ons”). Wij dragen zorg voor uw privacy
en handelen hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische
Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze privacyverklaring om meer
te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en
verwerkt op deze website.
Deze privacyverklaring dient te worden gelezen in samenhang met onze disclaimer
https://myfancyboots.be/files/disclaimer.pdf.
2.

Verwerking van persoonsgegevens

Door deze website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u
uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en
verwerken, zoals in deze privacyverklaring beschreven.
Soorten persoonsgegevens die worden verzameld
Via deze website worden uw naam, adres en e-mailadres verzameld die u hebt meegedeeld
bij het aanmaken van uw login en/of uw naam en e-mailadres bij het invullen van een
contactformulier
Daarnaast registreren wij bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser en
besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, en de
door u bezochte pagina’s op deze website en de datum en de tijd van elke door u bezochte
pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de
verdere verbetering van deze website.
Wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld
Via deze website worden persoonsgegevens over u verzameld wanneer u een
contactformulier invult of een login wordt aangemaakt.
Doeleinden voor het verzamelen van de persoonsgegevens
Wij gebruiken de gegevens die door u via de website worden meegedeeld, enkel om de
gevraagde informatie of de bestelde goederen te leveren.
Wij stellen de verzamelde gegevens niet ter beschikking aan derden (met uitzonderling van
bevoegde autoriteiten en enkel op hun uitdrukkelijk verzoek) en bewaren alle gegevens strikt
vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid.
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende 30 dagen, uitgezonderd uw emailadres wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

3.

Gebruik van uw e-mailadres

Wij gebruiken uw e-mailadres enkel voor de bovengenoemde doeleinden. In geen geval zal
uw e-mailadres, adres, gebruikersnaam of wachtwoord worden verkocht of verhuurd aan
derden.
Indien u geen informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, kunt u zich op elk
moment uitschrijven door op de desbetreffende link in het e-mailbericht te klikken of door ons
een e-mail te sturen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.
4.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met onpersoonlijke
gegevens, die worden gebruikt om verschillende opvragingen van uw browser met elkaar in
verband te brengen. Een cookie kan bv. gebruikt worden om gebruikersinstellingen op te
slaan, ingelogd te blijven of om advertenties af te stemmen op interesses en voorkeuren die
blijken uit het klikgedrag.
U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van uw webbrowser, maar
hierdoor is het mogelijk dat de website niet meer correct functioneert.
5.

Rechten van de betrokkene

U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken,
en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren. U kunt dit recht uitoefenen
door ons te contacteren via contactgegevens onderaan deze privacyverklaring, op
voorwaarde dat u zich afdoende identificeert. Daarnaast beschikt u ook over het recht om
zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens
te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.
6.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring steeds te veranderen.
7.

Verantwoordelijke en contactgegevens

Voor de verwerking van de gegevens van de klanten en bezoekers van deze website is
verantwoordelijk:
MY FANCY BOOTS BVBA
Striemenbergstraat 15
9040 GENT
België
KBO: 0649.711.245
Website: https://myfancyboots.be
U kunt ons contacteren op het volgende adres:
MY FANCY BOOTS BVBA
Striemenbergstraat 15
9040 GENT
België
of via e-mail: hello@myfancyboots.be
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Conform de Wet Bescherming Persoonsregistratie heeft MY FANCY BOOTS BVBA de
registratie van persoonsgegevens gemeld bij de Commissie Bescherming
Persoonsgegevens.
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