
  

Verwerking persoonslijke gegevens 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken, omdat u gebruik maakt van 

de diensten die wij u aanbieden en / of omdat u ons uw persoonlijke gegevens 

verstrekt via het contactformulier op de website. Wij verwerken de volgende 

gegevens:  

• Uw voor- en achternaam en / of bedrijfsgegevens; 

• Uw adresgegevens; 

• Uw mobiel / telefoonnummer; 

• Uw e-mailadres; 

• Uw IP-adres.  

Waarom wij uw gegevens bewaren 

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om u - indien gewenst - telefonisch 

te kunnen contacteren en / of om schriftelijk contact met u op te nemen (per e-

mail en / of per post) als u niet telefonisch bereikbaar bent. Daarnaast kunnen 

wij uw persoonlijke gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van 

een overeenkomst van opdracht, meestal bestaande uit juridische diensten. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens dus voor de volgende doeleinden: 

• Verzenden van onze nieuwsbrief; 

• Om goederen en diensten aan u te leveren; 

• Door het gedrag van bezoekers te analyseren, kunnen we onze website 

verbeteren (d.w.z. om het assortiment producten en diensten aan te passen 

aan uw voorkeuren). 



Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

Wij slaan uw persoonlijke gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is 

om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw 

persoonlijke gegevens worden alleen bewaard voor het versturen van 

nieuwsbrieven of een reactie op een contactaanvraag.  

Cookies 

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, waaronder 

mogelijk een anonieme unieke identificatie. Cookies worden vanaf een website 

naar uw browser gestuurd en op de harde schijf van uw computer opgeslagen. 

Wij slaan uw cookies niet op.  

Delen van persoonsgegevens 

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden verstrekken als dit 

noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en / of om te voldoen 

aan enige wettelijke verplichting.  

Website bezoeken 

Onze website houdt de algemene bezoekersgegevens bij, inclusief het IP-

adres van uw computer en het tijdstip van ophalen en gegevens die uw 

browser verzendt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van 

bezoekers- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de 

werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk 

geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.  

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te corrigeren of te 

verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering richten 

aan privacy@domox.com Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek.  

 



Veiligheid 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen gepaste 

maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Onze website 

maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat 

uw persoonlijke gegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet veilig zijn of dat er aanwijzingen 

zijn voor misbruik, of als u meer informatie wilt over de beveiliging van 

persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, neem dan contact met 

ons op. U kunt ons ook bereiken via: 

Delightica B.V.  
Sambastraat 14 
7323 SV Apeldoorn 
privacy@domox.com 


