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Made by Snip & Snap respecteert de privacy van al haar klanten en andere gebruikers van de website. Wij
garanderen dat de door u verstrekte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens
worden uitsluitend gebruikt voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, voor het
overige worden uw persoonsgegevens slechts gebruikt met uw toestemming. Made by Snip & Snap zal uw
persoonlijke gegevens onder geen beding verkopen. Derden kunnen slechts kennisnemen van uw
persoonlijke gegevens voor zover zij zijn betrokken bij de uitvoering van tussen u en Made by Snip & Snap
gesloten overeenkomsten, zoals derden die betrokken zijn bij de uitvoering van een op de website verrichte
betaling. De personen die onder onze verantwoordelijkheid vallen en door ons ingeschakelde derden zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Voor het sluiten van een overeenkomst in de webshop is vereist een opgave van uw naam, e-mailadres,
telefoonnummer, adres- en eventuele betaalgegevens. Deze gegevens worden gebruikt en opgeslagen om u
als klant te kunnen identificeren. Indien u op, of via de website een betaling verricht is een opgave van uw
betaalgegevens vereist om uw betaling uit te voeren. Uw persoonsgegevens worden hierbij gebruikt om u
over het verloop van de betaling op de hoogte te stellen.

Speciale aanbiedingen of acties ontvangt u uitsluitend door inschrijving voor de nieuwsbrief. In dit kader
ontvangt u geen aanbiedingen van derden. Indien u niet langer prijs stelt op de ontvangst van de nieuwsbrief
dan kunt u dat kenbaar maken op de door ons, daarvoor aangewezen wijze.
Indien u op de website een betaling verricht geschiedt dit door middel van een daartoe beveiligde
webomgeving. Uw betaalgegevens worden slechts bewaard voor zolang dit voor de uitvoering van de
overeenkomst noodzakelijk is.

Indien u nog vragen heeft over de privacy policy van Made by Snip & Snap dan kunt u e-mailen naar
info@madebysnipensnap.nl. Wij helpen u graag indien u informatie nodig heeft over de door u verstrekte
gegevens of indien u uw gegevens wilt wijzigen. U hebt te allen tijde het recht om uw gegevens te laten
wijzigen of verwijderen, voor zover dit een deugdelijke uitvoering van met u gesloten overeenkomsten niet
belemmert.

