PRIVACYVERKLARING ESTILO TROPICAL
Uw online winkel op Walcheren.
Deze privacyverklaring beschrijft hoe uw persoonsgegevens door Estilo Tropical worden verwerkt. U
stelt vertrouwen in Estilo Tropical en daarom nemen we de bescherming van uw gegevens serieus.
Estilo Tropical is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Estilo Tropical, www.estilotropical.com, 0031 6 57 00 55 59.
Artikel 1 algemeen
1. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Estilo Tropical.
2. Estilo Tropical respecteert de privacy van haar klanten. Estilo Tropical staat er voor in, dat de door
haar verkregen persoonsgegevens, vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de
geldende privacywetgeving.
3. Estilo Tropical past deze privacyvoorwaarden mogelijk van tijd tot tijd aan. Als Estilo Tropical de
wijzigingen in deze privacyvoorwaarden doorvoert, zullen zij de klanten daarvan voorafgaand
informeren, tenzij de wijziging geen belangrijke meerwaarde heeft. Estilo Tropical raadt de klanten
dan ook aan om deze voorwaarden op eigen initiatief tussentijds te raadplegen.
Artikel 2 persoonsgegevens en definities
In deze privacyvoorwaarden worden termen gebruiken waarvan de betekenis hier wordt toeglicht:
1. Persoonsgegevens: alle informatie die een individueel persoon kan identificeren, zoals: naam, en
contactgegevens.
2. Verwerken van persoonsgegevens: iedere bewerking van persoonsgegevens, zoals het verzamelen,
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
doorzenden, verspreiden, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
Estilo Tropical kan uw persoonsgegevens verkrijgen doordat u zelf deze gegevens aan ons,
elektronisch, telefonisch of in een persoonlijk gesprek, verstrekt.
Artikel 3 doeleinden van de verwerking
1. Estilo Tropical verwerkt persoonsgegevens die de klanten zelf verstrekken.
2. Een reden voor gebruik van persoonsgegevens door Estilo Tropical is het informeren van de
betrokkene over eventuele acties, uitnodigingen of wijzigingen in de dienstverlening. Estilo Tropical
zal dit nooit doen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, met uitzondering van berichten
die overwegend betrekking hebben op de dienstverlening/berichtgeving van Estilo Tropical waarvoor
de klanten zich hebben ingeschreven.
3. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons vrij te geven, maar het is u bekend dat het
verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking van persoonsgegevens
weigert.
Artikel 5 uw rechten
1. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: u heeft steeds het recht om ons te vragen uw
persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag ook vragen om de
verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wel is het belangrijk daarbij te beseffen dat bij
weigering van mededeling of bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens, bepaalde
diensten en/of producten niet meer geleverd kunnen worden.
2. Recht van verzet: de privacy wetgeving biedt u het recht van verzet tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te
verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; u hoeft
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daarvoor geen redenen aan te geven.
3. Recht om klacht in te dienen: wanneer u een klacht heeft over privacyschending, dan horen wij dat
graag van u. Wij proberen dan zo snel en zo goed mogelijk met u tot een oplossing te komen. Neemt
u bij ontevredenheid dan ook telefonisch of schriftelijk contact op via 06 57 00 55 59 of
info@estilotropical.com
Artikel 6 veiligheid en vertrouwelijkheid | aansprakelijkheid
1. Estilo Tropical is nimmer aansprakelijk voor alle mogelijke (gevolg)schade van de klant of van
derden. De klanten vrijwaren Estilo Tropical inzake alle aanspraken van derden tot vergoeding van
(gevolg)schade, die verband houden met deze overeenkomst.
2. Wij hebben veiligheidsmaatregelen genomen om vernietiging, verlies, vervalsing etc. van uw
persoonsgegevens te voorkomen. Estilo Tropical heeft redelijke maatregelen genomen ter beveiliging
van uw persoonsgegevens. Wanneer desondanks situaties ontstaan waarin persoonsgegevens
worden verwerkt op niet-toegestane wijze of door ongewenste derden, dan horen wij dat graag
direct van u zodat we maatregelen kunnen treffen en schade kunnen beperken.
3. In geen geval kan Estilo Tropical aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte
schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de
persoonsgegevens.
4. U dient altijd de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van uw eigen apparatuur in acht te
nemen.
5. Gegevens mogen niet verwerkt worden op USB stick. Er mogen geen onbeveiligde back-ups
gemaakt worden. Elke PC of laptop heeft een adequaat wachtwoord, welk gezien de lengte en de
eventuele combinatie van cijfers en letter, als ‘veilig’mag worden beschouwd.
Artikel 7 toegang door derden
1. Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, hebben wij onze werknemers toegang verleend
tot uw persoonsgegevens.
2. Estilo Tropical verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Derden noch de verwerker mogen de persoonsgegevens voor eigen doeleinden
gebruiken en hebben beiden een geheimhoudingsplicht.
Vragen?
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens, neemt u dan gerust contact met ons op.
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