
Privacy en cookieverklaring 
 

Treffend Textiel respecteert de privacy van bezoekers van onze website en behandelen de persoonlijke gegevens die u 
ons verstrekt, met vertrouwen. De persoonlijke gegevens die wij ontvangen worden verwerkt en beschermd conform de 
wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Persoonsgegevens die worden verwerkt 
Treffend Textiel verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt door het invullen van het 
contactformulier op onze website. 
 
Doel om persoonsgegevens te verwerken 
Treffend Textiel verwerkt uw persoonsgegevens van het contactformulier met het doel om met u te communiceren via 
e-mail of indien u daarom verzoekt, via telefoon. 
Treffend Textiel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.  
 
Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard 
Treffend Textiel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw 
gegevens worden verzameld. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Treffend Textiel verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve bij het voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Gegevens van  websitebezoek 
Op de website van Treffend Textiel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw 
computer, het tijdstip van bezoek en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor 
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Treffend Textiel gebruikt deze informatie om de werking van de 
website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 
 
Gebruik van cookies 
Treffend Textiel maakt geen gebruik van cookies op de website. Daarom wordt er ook niet om toestemming gevraagd 
bij bezoek aan de site. 
  
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  
U kunt een verzoek daartoe sturen naar treffendtextiel@gmail.com. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
Treffend Textiel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Treffend Textiel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om uw 
persoonsgegevens te beveiligen tijdens overdracht gebruikt de website van Treffend Textiel een SSL-certificaat. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op 
via treffendtextiel@gmail.com.  
 
Treffend Textiel is als volgt te bereiken: 
E-mail: treffendtextiel@gmail.com 
Webbeheerder: Co Moerman via beheer@treffendtextiel.nl  
 


