
Privacybeleid van Kascha-C 
Kascha-C respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw 
gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen 
wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.  
 
Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, opslaan, welke 
beveiligingstechnieken we hiervoor gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.  

Gegevensverwerking 

○ Kascha-C gebruikt jouw gegevens om de volgende diensten te kunnen bieden 
○ Voor het afhandelen van een betaling. 
○ Voor het leveren van goederen of diensten. 
○ Om jou te informeren over wijzigingen van (levering) van diensten en producten 
○ Om het winkelen bij Kascha-C zo aangenaam mogelijk te laten zijn. Hierdoor kunnen 

wij de website personaliseren en jou artikelen aanbevelen die je mogelijk interessant 
vindt. 

○ Voor het verzenden van onze nieuwsbrief. 
○ Voor het opstellen van facturen en voor het doen van de verplichte belastingaangifte. 

○ Als je een bestelling plaatst, hebben we de volgende gegevens van jou nodig om je bestelling 
uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden: 

○ Naam 
○ E-mailadres 
○ Telefoonnummer 
○ Afleveradres  
○ Betaalgegevens 

○ Als je je bij Kascha-C registreert, bewaren wij jouw gegevens op een Secure (=beveiligde) 
Server. Bij je registratie slaan we informatie zoals je naam en adres, telefoonnummer, 
e-mailadres, aflever- en betaalgegevens op, zodat je deze niet bij iedere nieuwe bestelling 
hoeft in te vullen. 

○ Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers 
helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

○ Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Wij bewaren je klantprofiel totdat je 
aangeeft dat je niet langer van onze dienst gebruik wenst te maken. Vanwege administratieve 
verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren.  

○ Kascha-C zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend 
aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. 
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid 
van jouw gegevens te respecteren. 

○ Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met 
jouw gegevens omgaan. Wanneer je een bestelling plaatst of jouw gegevens bij Kascha-C 
raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken: de Secure Socket 
Layer. 

E-mail en Mailinglijsten 
MailChimp 



Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van 
onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die je 
ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. 
MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail 
die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hierop klikt zal 
je geen e-mail meer van onze website ontvangen. Je persoonsgegevens worden door MailChimp 
beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die 
inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om 
je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan 
informatie met derden te delen. 
 
Gmail 
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij 
heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en 
corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot 
ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk 
 
Gegevensverwerking betaalproces  
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het 
platform van [AANBIEDER]. [AANBIEDER] verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je 
betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. [AANBIEDER] heeft passende 
technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. 
[AANBIEDER] behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder 
te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. 
[AANBIEDER] deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) 
persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. 
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw 
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van [AANBIEDER]'s 
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. [AANBIEDER] bewaart jouw gegevens niet langer 
dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.  

Cookies 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser op jouw computer worden opgeslagen. 
Kascha-C  gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek.  
 
Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze 
te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten 
informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het 
winkelen bij Kascha-C geen cookies ontvangt. 
 
Google Analytics 
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 
bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en 
regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en 
delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets 
interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze 
informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige 
Googlediensten en producten.  



Verzenden en logistiek 
PostNL 
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij het opgegeven adres te laten 
bezorgen. Wij maken gebruik van diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is 
daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL 
gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat 
PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter 
beschikking. 
 
DHL 
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken 
gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk 
dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen 
ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers 
inschakelt, stelt DHL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. 

Facturatie en boekhouden 
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van 
[AANBIEDER]. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je 
bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je 
persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. [AANBIEDER] is tot 
geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. [AANBIEDER] gebruikt je 
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

Wijzigingen in het privacybeleid 
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd 
de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds 
verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de 
hoogte. 
 
Indien je nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kun je ons altijd een berichtje 
sturen. Onze klantenservice helpt je verder als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als je 
deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt je op deze 
pagina altijd de meest recente informatie. 
 
Stuur een bericht naar info@kascha-c.nl .  
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