PRIVACY VERKLARING
Ben jij fan van Tutola en Kerels Mannenmode en ontvang je onze nieuwsbrief, doe je mee met ons
spaarsysteem, heb je wel eens een nabestelling of een verstel klus voor de naaister voor een van je
gekochte items dan noteren we in onze multomap je naam, mailadres en je telefoonnummer? Lees
aub onderstaand even goed door.
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming dat is AVG van toepassing. Dat
betekend dat er vanaf die datum dezelfde privacywet geldt in heel de Europese Unie.
Hier onder volgt onze privacy verklaring;
Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018 en zal indien nodig bijgesteld worden. Lees
daarom regelmatig onze privacy verklaring even door.
Wie zijn wij;
Tutola en Kerels Mannenmode staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
05064095 Bisschopstraat 73 8325BB te Vollenhove.
Waar gebruiken we jullie gegevens voor:
Laten we voorop stellen dat wij ons zeer bewust zijn van het vertrouwen dat je in ons hebt. Het is
dan ook onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.
Contact;
Je zult nooit rare telefoontjes of mailtjes van ons ontvangen waarin wij vragen naar je gegevens. Als
we bellen gebruiken we het volgende nummer 0527‐205752. En als we mailen dan mailen we met
info@tutola.nl of info@kerels‐mannenmode.nl
Gegevens voor een bestelling, nabestelling, verstelwerk etc;
Wanneer je bij ons een (na)bestelling plaatst of verstelwerk hebt vragen wij je NAW‐gegevens.
Naam, adres en woonplaats, een telefoon nummer en/of mail adres. Deze gegevens schrijven wij in
onze multomap en hebben we nodig om de bestelling te kunnen verwerken en te versturen, door te
geven dat deze afgehaald kan worden, jullie te kunnen contacteren over vragen met betrekking tot
de (na)bestelling of verstelwerk.
Zodra de (na)bestelling of verstelwerk is afgerond vernietigen wij deze aantekeningen, wissen wij de
mail en wissen we het privé bericht via facebook.
Derden;
Jullie persoonlijke gegevens zullen wij NOOIT aan derden verkopen.

Spaarsysteem;
Voor ons spaar systeem werken wij samen met 4Retail. Bekijk hier het privacy beleid van 4Retail op
de website www.4retail.eu
Nieuwsbrief;
Heb jij ervoor gekozen om op de hoogt te blijven van alle nieuwtjes van Tutola door middel van een
nieuwsbrief? Deze wordt verstuurd via onze websiteswww.tutola.nl Op dit moment sturen wij nog
geen nieuwsbrief naar klanten van Kerels Mannenmode.
Wanneer je je al hebt ingeschreven dien je dit eerst nog te bevestigen voordat je ook daadwerkelijk
de nieuwsbrief ontvangt. Alle verstrekte gegevens worden op een beveiligde computer en server
bewaard.
Cookies;
Wanneer je wel eens een kijkje neemt op onze websites dan kan enige informatie worden
opgeslagen (op jouw eigen computer, tablet, telefoon e.d.) Cookies slaan geen info op maar kunnen
je browser helpen om jou wat makkelijker over het net te laten surfen.
Doeleinden;
Jouw gegevens worden dus ENKEL en ALLEEN gebruikt om met jou te corresponderen over jou
(na)bestellingen, verstelwerk of om jou bestelling verwerken en te verzenden.
Persoonsgegevens opties;
Alle bezoekers aan onze websites wordt de mogelijkheid geboden tot het inzien, veranderen en of
het elektronisch verkrijgen of verwijderen van alle persoonlijke info die op het moment aan mijn
verstrekt is. (Recht op dataportabiliteit, recht van bezwaar en recht op gegevens wissen)
Uitschrijven nieuwsbrief;
Als jij ervoor kiest geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen dan kun je gebruik maken van het
linkje onderaan de nieuwsbrief. Lukt dit niet neem dan contact met ons op.
Verwerking communicatie;
Ben je het niet eens met de gegevens die ik van jou verwerk of wil jij gegevens laten aanpassen of
laten verwijderen neem dan contact met ons op. Contactgegevens staan onderaan deze verklaring.
Jonger dan 18 jaar?
Onze websites zijn voor iedereen toegankelijk. Wanneer je jonger bent dan 18 mag je geen
persoonlijke gegevens verstrekken zonder toestemming van een ouder en of voogd. Helaas is dit
voor ons niet te controleren, maar mochten wij na het ontvangen van gegevens twijfelen over je
leeftijd, om welke reden dan ook, dan nemen wij contact met jou op.

Als laatste;
Deze privacyverklaring wordt regelmatig door ons getoetst aan de wettelijke eisen die op het
moment gelden.
Heb je nog vragen en/of opmerkingen ten aanzien van deze privacyverklaring? Neem dan contact
met ons op:
Tutola en Kerels Mannenmode
Bisschopstraat 73
8325BB
Vollenhove
0527‐205752
info@tutola.nl
info@kerels‐mannenmode.nl

