Privacybeleid Lieselotje
Lieselotje is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in haar.
Zij zie het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te
beschermen. Op deze pagina laat Lieselotje u weten welke gegevens
ze verzamelt als u deze website gebruikt, waarom ze deze gegevens
verzamelt en hoe hiermee uw gebruikservaring verbetert wordt. Zo
weet u precies hoe Lieselotje werkt.
Dit privacybeleid is van toepassing op de producten en diensten van
Lieselotje. U dient zich ervan bewust te zijn dat Lieselotje niet
verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en
bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het
privacy beleid te accepteren.
Lieselotje respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld.
Bedrijfgegevens:
Lieselotje
Zomertalinghof 11
8043 JW Zwolle
Kvk-nummer: 65584066
BTW nummer: NL162189254B01
Rekeningnummer: NL96 INGB 0703201441 t.n.v. Mw D.A.E.
Dingemanse
Welke persoonlijke gegevens worden er verwerkt:
Lieselotje verwerkt NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens,
telefoonnummers en emailadressen.
Doeleinden:
Lieselotje verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere
doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit
privacybeleid tenzij Lieselotje van tevoren uw toestemming hiervoor
heeft verkregen.

NAW gegevens gebruikt Lieselotje:
• voor het verzenden van bestelde producten
• voor het verzenden van de door de consument aangevraagde
informatie.
Emailadres gebruiken Lieselotje:
• indien er communicatie nodig is rondom bestelde producten
• om te reageren op vragen die u gesteld heeft via de contactpagina.
Uw telefoonnummer gebruikt Lieselotje:
• indien er communicatie nodig is rondom bestelde producten en dit
niet handig via email af te handelen is.
• Uw telefoonummer gebruikt Lieselotje niet voor commerciële
doeleinden.
Derden:
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van
webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van de webwinkel.
Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze
gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van
de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.
Recht op correctie:
Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of
verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw
persoonlijke gegevens wenst te verbeteren vragen wij u contact op
te nemen via de contactpagina.
Bescherming persoonsgegevens:
Lieselotje hanteert een SSL certificaat voor het beschermen van uw
gegevens.
Cookies:
Waar worden cookies voor gebruikt?
Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de
prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies
zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site

niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies
maken het surfen op de site dus een stuk prettiger.
Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik
van functionele, sociaal media, tracking cookies (permanente en
sessie cookies)
Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw
voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot
het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds
jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en
gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun
je verwijderen via de instellingen van je browser.
Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien
welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken.
Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het
surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch
verwijderd zodra je jouw browser afsluit.
Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies?
Deze website plaatst cookies om de volgende redenen:
-Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je
winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten
bestellen of in je winkelmandje plaatsen.
-Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming
hebt gegeven tot het plaatsen van cookies.
-Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website
gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages
inzicht in proberen te verkrijgen.
-Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om
onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van
code die van Facebook zelf afkomstig is.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te
accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies

te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.
Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en
andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn
uitgeschakeld in uw browser.
Veranderingen:
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de
mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of
veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze
privacyverklaring te raadplegen.
Vragen en feedback:
Lieselotje controleert regelmatig of er aan dit privacybeleid voldaan
wordt. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u
contact opnemen via onze contactpagina, of via onderstaande
gegevens:
Lieselotje
Zomertalighof 11
06-21993148 (best bereikbaar via whatsapp)
adriennedingemanse@hotmail.com

