
 

PRIVACYBELEID 

 

 

Knuffel Mij, vindt uw privacy, net zoals uzelf, belangrijk. Wij hechten dan ook veel waarde aan het beschermen 

hiervan. We leggen in deze privacyverklaring uit welke gegevens we verwerken van u en waarom we dit doen. 

Hierbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 in de hele 

Europese Unie in werking treedt. We raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.  

  

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?  

Knuffel Mij, gevestigd aan Achterberghstraat 37, 5281AB Boxtel, Noord-Brabant, Nederland. Knuffel Mij is 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ’s-Hertogenbosch 60151641. Knuffel Mij is de 

verwerkingsverantwoordelijke voor alle in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen van uw 

persoonsgegevens.   

  

Wat zijn persoonsgegevens?  

Een persoonsgegeven is informatie over een persoon, ofwel informatie die naar deze persoon te herleiden is. 

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.  

  

Van wie verzamelt Knuffel Mij persoonsgegevens?  

Knuffel Mij verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen  

• die contact opnemen met hen middels het contactformulier via de websites (met de websites wordt 

bedoeld: www.knuffelmij.nl).  

• die aangeven nieuwsbrieven te willen ontvangen van Knuffel Mij;   

• die aan een prijsvraag of promotie deelnemen;   

• die deelnemen aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken;   

 

Contact met Knuffel Mij vindt plaats via:  

• de telefoon;   

• schriftelijk;   

• het contactformulier op de websites, bijvoorbeeld voor meer informatie over bestellen; 

• per e-mail;   

• via sociale media 

 

Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij Knuffel Mij terecht komen als zij een ander bedrijf overnemen.  

  

Welke persoonsgegevens verzamelt Knuffel Mij?  

Knuffel Mij verzamelt tenminste de volgende persoonsgegevens:  

- Uw (bedrijfs)naam 

- Telefoonnummer (mobiel)  

- E-mailadres  

  

Op basis van welke grondslag verwerkt Knuffel Mij persoonsgegevens?  

Knuffel Mij verwerkt deze persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de 

overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen en contact te 

houden over (de voortgang van) deze bestellingen.  
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Voor welke doeleinden gebruikt Knuffel Mij uw 

persoonsgegevens? 

Knuffel Mij verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

- Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Knuffel Mij en haar klanten: het verwerken van 

bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;  

- Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;   

- Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) 

communicatiekanalen;   

  

Bewaartermijnen  

Knuffel Mij bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening 

te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze 

vernietigd.  

  

Verstrekking van gegevens aan derden  

Knuffel Mij zal nooit uw persoonlijke gegevens verkopen aan derden.  Ook zal Knuffel Mij deze gegevens nooit aan 

derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in verband met de uitvoering van onze dienstverlening of de 

overeenkomst. Of wanneer Knuffel Mij hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift. Echter zullen deze 

partijen nooit meer persoonsgegevens van ons verkrijgen dan nodig is.   

  

Knuffel Mij en andere websites  

Op de websites treft u een aantal links aan naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de 

websites van derden. Knuffel Mij is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke 

informatie omgaan. Lees hiervoor het privacyverklaring van de website die u bezoekt.  

 

Uw rechten  

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te 

wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u 

bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Knuffel Mij via telefoon, post of e-mail, tenzij deze 

informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming 

voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.  

  

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met info@knuffelmij.nl 

  

Knuffel Mij streeft ernaar om uw verzoek binnen vier weken te verwerken en u hiervan op de hoogte te stellen.   

 

Heeft u een klacht met betrekking tot de wijze waarop Knuffel Mij met uw persoonsgegevens omgaat? Dan heeft u 

het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

  

Contact  

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan 

contact op met ons via info@knuffelmij.nl. 

  

Wijzigingen in privacyverklaring  

Knuffel Mij behoudt zich het recht om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij 

adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op de websites. 

  

 

Dit bestand is voor het laatst opgemaakt op 25-06-2019 (versie 1.0). 


