
 

 

 
Privacyverklaring 
Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina 
laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we 
deze gegevens verzamelen en waar we deze gegevens voor gebruiken. Zo begrijp je beter 
hoe wij werken. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten en activiteiten van MB Business 
Promotion. Je dient je ervan bewust te zijn dat MB Business Promotion niet verantwoordelijk 
is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.  

MB Business Promotion respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er 
zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Gebruik van gegevens 
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten of een bestelling  bij ons plaatst vragen 
we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst of 
bestelling uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers 
van MB Business Promotion of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet 
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Bestelling leveren 
Voor het verwerken en afleveren van je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres, 
betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling bezorgen en 
je op de hoogte houden van je bestelling. We geven je gegevens ook aan anderen als dat 
nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan een bezorgdienst. 

Personaliseren 
In sommige gevallen bestaat je bestelling uit een product wat door ons wordt 
gepersonaliseerd, bijvoorbeeld door je naam op een shirt te drukken. Daar worden je 
gegevens dan voor gebruikt. We geven deze gegevens ook aan anderen als het nodig is om 
de betreffende bewerking te realiseren. 

Je account 
Als je via de website een account hebt aangemaakt, slaan we onder andere de volgende 
informatie op: je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en 
Handig, want dan hoef je deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren 
ook gegevens over je eerdere bestellingen zodat je deze makkelijk kan terugvinden. 

Zakelijke klanten 
Ook van onze van zakelijke klanten slaan wij gegevens contactgegevens op. Zijn het 
gegevens van personen, dan behandelen wij deze gegevens net zoals persoonsgegevens van 
onze andere klanten. 



 

 

 
Doeleinden 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de diensten en 
doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren je 
toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Derden 
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicatie welke wij 
gebruiken ten behoeve van onze website. Dit is SEO shop/Lightspeed of WooCommerce. De 
gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende 
applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de 
informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid 
van je gegevens te respecteren. 

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. 

Persoonsgegevens 
Wij bieden alle klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle 
persoonlijke informatie die tot op moment aan ons is verstrekt. Als je je gegevens aan wilt 
passen of uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie 
hiervoor onderstaande contactgegevens. 

Vragen 
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen. 

MB Business Promotion 

Ekkersrijt 7316 

5692 HH Son en Breugel 

Tel: 0499-476696 / Mail: info@mbpromotion.com 


