
Register verwerking van persoonsgegevens
Voor het laatst aangepast op 16 Mei 2018

Pientere Puzzels & Spellen

Barnsteen 4

5629 GX Eindhoven

Verantwoordelijke: Ale Sytsma

Geregistreerde gegevens Op welke plek Doel Hoe lang

Naam, adres, email, telefoon nummer Klant account Gebruiksgemak voor klant Tot klant account verwijderd

Per bestelling: Naam, adres, email, telefoon nummer, IP adres, datum en 

tijd, betaalmethode, bestelde producten, aanmelding voor nieuwsbrief 

(ja of nee)

CCV Shop orderbeheer Orderafhandeling, service, afhandeling van retouren en klanten 

contact

Op verzoek klant te verwijderen

Email adres CCV Shop nieuwsbrief module Verkrijgen van email adres voor toezending nieuwsbrief Maximaal 2 maanden. Na doorgeven 

van het email adres aan Mailchimp 

wordt het email adres uit de 

nieuwsbrief module in de webshop 

verwijderd

Naam, email, telefoon nummer CCV Shop contact formulier Mogelijkheid om algemene vragen te stellen Maximaal 1 jaar

Naam, email CCV Shop product vraag formulier Mogelijkheid om vragen over een product te stellen Maximaal 1 jaar

Naam en product review CCV Shop product review module Informatie voor andere klanten Op verzoek klant te verwijderen

Naam, bestelbedrag, IBAN Mollie Afhandelen van (retour)betalingen Beleid Mollie

Naam adres, email, factuur bedrag PayPal Afhandelen van  (retour)betalingen Beleid PayPal

Bankkaart nummer, aankoopbedrag, IBAN Izettle (pin betalingen) Afhandelen van contante (retour)betalingen Beleid Izettle

Factuuradres, besteldatum en betaalmethode Accumulus online boekhoud programma 

via een automatische koppeling

Boekhouden 7 jaar wettelijk en beleid Accumulus

Verzendadres, email, telefoon nummer Sendcloud verzendplatform en DHL Verzenden van de bestellingen Beleid Sendloud en DHL

Email Mailchimp Verzenden nieuwsbrief Tot nieuwsbrief abonnee zich 

uitschrijft bij Mailchimp

Naam, email, woonplaats en beoordelings resultaat Kiyoh webshop beoordlings platform Informatie voor andere klanten Na maximaal 2 maanden wordt het 

email adres door Kiyoh verwijderd 

Functionele cookies of noodzakelijke cookies Apparaat van de klant na toestemming 

klant

Noodzakelijk voor het functioneren van de webshop Tot klant ze verwijderd van het 

gebruikte apparaat

Analytische cookies van Google, Facebook en Statcounter Apparaat van de klant na toestemming 

klant

Voor analyse van het gebruik webshop en meting Adwords 

resultaten

Tot klant ze verwijderd van het 

gebruikte apparaat

Social media cookies van derden Apparaat van de klant na toestemming 

klant

Socialmediacookies zijn cookies die functionaliteiten van 

socialmediawebsites mogelijk maken.

Tot klant ze verwijderd van het 

gebruikte apparaat

Privacy beleid van relevante derden:

CCV Shop link

Mollie link

Paypal link

Izettle link

Accumulus link

Sendcloud link

DHL link

Mailchimp link

Kiyoh link

Statcounter link

Google link

Facebook link

https://www.ccvshop.nl/privacy
https://www.mollie.com/nl/privacy
https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL
https://www.izettle.com/nl/privacybeleid
https://www.siel.nl/algemene_voorwaarden/
https://www.sendcloud.nl/privacy-policy/
http://www.dhl.com/en/legal.html
https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.kiyoh.nl/disclaimer.html
https://nl.statcounter.com/about/cookies/
https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
https://www.facebook.com/privacy/explanation

