
Privacyverklaring 

 

Pâmela Luciano Gonçalves Interieur  (hierna te noemen PLGI), 

gevestigd aan de Oranjestraat 22, 4941 JR Raamsdonksveer,  

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

 

Contactgegevens  

T: 06 23002170 

E: info@pamelalucianointerieur.nl 

Kamer van Koophandel-nummer: 20158747 

 

Verwerking persoonsgegevens  

PLGI verwerkt jouw persoonsgegevens:  doordat je gebruik 

maakt van onze diensten en /of website; omdat je deze 

gegevens zelf aan ons verstrekt.  

Hieronder vind je een overzicht van de  persoonsgegevens die 

wij verwerken 

•  Voor- en achternaam 

•  Adresgegevens 

•  Telefoonnummer 

•  E-mailadres 

•  Vragenli jsten 

•  IP-adres 

•  Gegevens over jouw activiteiten op onze website  

•  Internetbrowser en apparaat type 

 

 

 



Waarom verwerken wij persoonsgegevens?  

PLGI verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende 

doelen: 

•  Om de door ons aangeboden diensten te kunnen 

uitvoeren.  

•  We kunnen je bellen en /of e-mailen omdat dit nodig is 

om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.  

•  We informeren je over wijzigingen van onze diensten en 

producten. 

•  We leveren – zoals afgesproken – goederen en diensten 

bij je af.  

•  We zijn wetteli jk verplicht sommige gegevens te 

verwerken, bijvoorbeeld voor het doen van 

belastingaangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

PLGI neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen 

besluiten over zaken die  (aanzienli jke) gevolgen kunnen 

hebben voor personen.  

 

Bewaartermijn  

PLGI bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt 

nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens 

worden verzameld.  

 

 

 

 

 



Delen van persoonsgegevens 

PLGI verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze 

uitsluitend verstrekken indien dit  nodig is voor de uitvoering 

van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een 

wettelijke verpl ichting. Met bedrijven die jouw gegevens 

verwerken in onze opdracht, sluiten wij een  

bewerkersovereenkomst om te zorgen dat jouw gegevens 

veil ig bl ijven.  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te 

corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je  het recht om je 

eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw 

persoonsgegevens door PLGI en heb je het recht 

op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons 

een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van 

jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, 

door jou genoemde organisatie, te sturen.  Wil je jouw 

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? Neem dan gerust 

contact met ons op. We reageren zo snel mogelijk,  maar 

binnen vier weken, op jouw verzoek.  

 

Niet tevreden? 

PLGI vindt het ontzettend belangrijk dat al le betrokkenen 

tevreden zijn over onze inzet. Ook over de manier waarop wij 

persoonsgegevens verwerken. Ben je niet tevreden? Laat ons 

dit dan zo snel mogelijk weten zodat we tot een oplossing 

kunnen komen.  

 

 

 



Beveiligen persoonsgegevens  

PLGI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en 

neemt passende maatregelen om misbruik, verl ies, 

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als ji j het idee hebt 

dat jouw gegevens toch niet goed beveil igd zijn of er 

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

 

Cookiebeleid 

 

Pâmela Luciano Gonçalves Inter ieur, hierna te noemen PLGI, 

maakt gebruik van cookies op deze website. Een cookie is een 

klein, eenvoudig tekstbestandje met gegevens dat o f op de 

harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen of in de 

sessie van jouw browser staat.  

 

Analytische cookies 

PLGI maakt al leen gebruik van analytische cookies. Wij 

gebruiken de cookies om beter inzicht te krijgen in het 

functioneren van onze website. Zo houden we bijvoorbeeld 

bij welke pagina’s bezoekers bekijken, waar bezoekers 

vandaan komen en waar zij op kl ikken. Met deze informatie 

kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze 

website verbeteren. Bezoekersstatist ieken worden door ons 

niet herleid naar personen. 

 

 

 

 



Google 

Voor analyse gebruiken wij Google Analytics.  Google, het 

bedrijf dat de dienst Google Analytics levert, kan onze 

analyse-informatie aan derden doorgeven wanneer ze hiertoe 

wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie 

namens haar verwerken. PLGI heeft hier geen invloed op. Wij 

hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te 

gebruiken voor andere Google-diensten. Ook zorgt PLGI 

ervoor dat jouw ip-adres niet vol ledig ontvangen wordt door 

Google. Lees voor meer informatie de  privacyverklaring van 

PLGI hierboven en het privacybeleid van Google. 

 

Blokkeren van cookies  

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren. De 

meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, 

dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je op de hoogte 

wordt gesteld, wanneer je een cookie ontvangt. De wijz e 

waarop je dit kunt doen is afhankelijk van de browser die jij 

gebruikt. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar 

de website van je browser. 

https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl

