PRIVACY POLICY
Als u iets wilt bestellen is het nu eenmaal nodig uw persoonlijke gegevens
achter te laten. Omdat wij ons goed voor kunnen stellen dat u graag wilt
weten waarom wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben en wat wij er
vervolgens mee doen, vertellen wij u dat graag. Wanneer u na het lezen
van deze pagina nog vragen heeft, neemt u dan contact op met onze
klantenservice.
Beheerder van uw persoonsgegevens
Het bedrijf Marée Collection is de beheerder van uw persoonsgegevens en
verantwoordelijk voor de gegevensbescherming.
Veiligheid
Alle gegevens die u bij Marée Collection worden achtergelaten worden veilig
bewaard. Niemand kan bij deze gegevens.
Doeleinden persoonsgegevens
Verschillende gegevens kunnen worden gebruikt, de gegevens waarnaar wij
u gevraagd hebben, maar ook de gegevens die wij verzameld hebben bij
bijvoorbeeld een bezoek aan onze website.
Het leveren van uw bestelling
Voor uw bestelling hebben wij uw naam, e-mailadres, adres(sen),
betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen
wij uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling.
We geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een
bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten.
Uw account
In uw account op www.mareecollection.com slaan we onder andere de
volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, emailadres, aflever- en betaalgegevens.
Klantenservice
Onze klantenservice kunt u per mail bereiken. Om u snel van dienst te
kunnen zijn maken wij gebruik van uw gegevens en maken we
aantekeningen die wij bewaren. Soms kan het geval zijn dat we een derde
partij moeten gebruiken om een antwoord te kunnen geven op uw vragen.
In dat geval kan die daarvoor uw gegevens gebruiken.
Fraude
Zowel voor u als voor ons is het zeer vervelend als er sprake is van fraude.
Het kan zo zijn dat wij u gegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te
voorkomen en tegen te gaan. Alleen in het uiterste geval dat het nodig is,
geven wij klantgegevens aan de overheid.
Juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om uw bestelling
bij Marée Collection te verwerken en leveren.
Opslag gegevens
De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen buiten de
Europese Economische Ruimte.
Uw rechten
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de
persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met
Marée Collection die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan
verschaffen.
Recht op correctie
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens
wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering
van
onvolledige
persoonsgegevens.
Recht op verwijdering
U hebt het recht om op elk moment de door Marée Collection verwerkte
persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:
u hebt een lopende zaak met de klantenservice
u hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
u hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij Marée Collection, ongeacht de
betalingswijze
u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben
misbruikt of u hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in
verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels
Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een
gerechtvaardigd belang
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Marée
Collection. Marée Collection zal de persoonsgegevens niet blijven
verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces
die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische
claims.
Indien u van mening bent dat Marée Collection uw persoonsgegevens niet
correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen.
Marée Collection
Elise Mertens
Haegenbroek 9
6002 WG Weert
Nederland
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