Privacy Statement
De privacy van alle bezoekers wordt door Ohbabyshower zeer serieus genomen. Alle
persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en gegevens worden alleen
gebruikt om de dienstverlening van Ohbabyshower zo snel en soepel mogelijk te laten
verlopen. Persoonlijke gegevens zullen dan ook nooit aan derden worden verkocht en
slechts aan derde partijen ter beschikking worden gesteld indien deze partijen
betrokken zijn bij de uitvoering van de dienstverlening van Ohbabyshower.
Ohbabyshower gebruikt persoonsgegevens om de volgende diensten te kunnen
leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en
betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op
de hoogte te houden. Dit kan inhouden dat uw gegevens worden verstrekt aan een
externe leverancier, maar puur en alleen voor de uitvoering van uw bestelling.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u per e-mail te informeren over
onze aanbiedingen, de ontwikkeling van de website en over speciale acties. Als u hier
niet langer prijs op stelt, kunt u zich te allen tijden afmelden via de afmeldlinks
onderaan deze emails.
Als u bij Ohbabyshower een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een
beveiligde server. In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres,
telefoonnummer en e-mailadres, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in
te vullen.
Ohbabyshower verkoopt persoonsgegevens niet aan derden
Ohbabyshower zal uw persoonsgegevens nimmer aan derden verkopen en zal deze
slechts aan derden ter beschikking stellen indien deze partijen betrokken zijn bij de
uitvoering van de dienstverlening van Ohbabyshower. Zo worden bijvoorbeeld uw
naam- en adresgegevens doorgestuurd naar logistieke dienstverleners om uw bestelling
te kunnen verpakken, adresseren en uiteindelijk afleveren. Als wij gegevens overdragen
of ontvangen, gebruiken wij altijd coderingstechnologieën die erkend worden als
gangbare standaarden binnen de IT-sector. Zowel onze medewerkers als derde partijen
zullen te allen tijden vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan.
Inzien of wijzigen van persoonsgegevens
Als Ohbabyshower klant heeft u het recht om uw gegevens in te zien of te wijzigen.
Uiteraard kunt u inloggen op de website en daar uw gegevens inzien of wijzigen. U kunt
ook een schriftelijk verzoek hiertoe indienen bij onze klantenservice. Sluit dan een kopie
van een geldig legitimatiebewijs bij uw verzoek en wij zullen u een overzicht van uw
persoonsgegevens terugzenden, samen met het kopie van uw legitimatiebewijs.
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