Gebruik van uw gegevens
Bij het gebruik van onze website en het plaatsen van order laat u gegeven bij ons achter.
Zo vragen wij bij het plaatsen en afrekenen van uw bestelling om enkele
persoonsgegevens. Daarnaast kunt u uw gegevens achterlaten bij het plaatsen van een
reactie op verschillende blogs die door ons zijn geplaatst.
Met vragen kunt u bij ons terecht via info@soso-store.com. Daarnaast kunt u zich ook
inschrijven voor onze nieuwsbrief.
Wij verwerken van u de volgende gegevens (medeafhankelijk van de acties die u
uitvoert op onze site):
•
•
•
•
•
•
•

NAW-gegevens;
E-mail adres;
Telefoonnummer;
Betaalgegevens;
Aankoopgeschiedenis;
Login gegevens;
Aflevermoment.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
•
•
•
•
•
•
•

Verzendstickers te generen via MyParcel;
u toegang verlenen tot uw account;
het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
het verzenden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van uw interesses
en uw aankoopgeschiedenis;
het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website;
het informeren over storingen en onderhoud aan onze diensten;
het verbeteren van onze dienstverlening.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018.

Bewaartermijn

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te
leveren en/of u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u
opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt
een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Inloggen via derde partijen

SOSO-Store, part of World Supply, biedt u de mogelijkheid om op haar websites in te
loggen via uw account bij een derde partij (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google).
SOSO-Store is niet verantwoordelijk voor de diensten van deze partijen. Voor informatie
over de verwerking van gegevens in verband met deze inlogmethode, verwijzen wij u
naar het privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiliging

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan,
nemen worden er passende beveiligingsmaatregelen genomen. De maatregelen worden
uitgevoerd door Hostnet en waar nodig in opdracht van SOSO-Store, part of World
Supply. Daarnaast neemt SOSO-Store hostingdiensten af bij Hostnet. Graag verwijzen wij
u naar de privacyverklaring van Hostnet.

Verstrekken aan derden

SOSO-Store, part of World Supply ,verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het
geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de
levering van een product of dienst.
Uw Gegeven worden via een versleutelde API-verbinding verstuurd naar MyParcel om
verzendstickers te generen. Op de verzendstickers staan enkel uw NAW-gegevens Daarnaast is
SOSO-Store, part of World Supply, niet verantwoordelijk voor de diensten van deze partij. Wij
verwijzen u graag naar de privacyverklaring van de des betreffende partij.

Aanpassen van uw gegevens
U kunt uw klantgegevens inzien en aanpassen via ‘Mijn Account’ Eenmaal ingelogd gaat u naar
'Adressen'. Hier vindt u uw adresgegevens plus factuurgegevens en kunt u deze wijzigen. Ook
vind u er het kopje ‘Accountgegevens’ waar u uw naam, achternaam, emailadres en wachtwoord
kunt wijzigen.

Recht op inzage en correctie of verwijderen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze
gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via
info@soso-store.com.

