
P R I V A C Y V E R K L A R I N G

Klein Mode B.V., gevestigd aan Dorpsstraat 6, 3881 BD Putten, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring leggen wij uit welke 
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Klein Mode B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en doet er alles aan om je 
persoonsgegevens te beschermen. Wij gebruiken je gegevens alleen om aan de diensten, waar je om gevraagd 
hebt, te kunnen voldoen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor je 
ze aan ons toevertrouwt. Door ons een bericht te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.
Bovendien verwerken we je persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).
 
C O N T A C T G E G E V E N S
Website: www.kleinmode.nl
E-mailadres: info@kleinmode.nl
Adres: Dorpsstraat 6, 3881 BD Putten
Telefoonnummer: 0341-375050
 
J O U W  P E R S O O N L I J K E  G E G E V E N S
Klein Mode B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze 
gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• NAW gegevens
• Geslacht
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder 
dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo 
te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van 
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, 
neem dan telefonisch of per mail contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.
 
D O E L E N  V A N  G E G E V E N S - V E R W E R K I N G
Klein Mode B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Op onze website, en bij een bezoek aan onze winkel, kun je je inschrijven voor het ontvangen van onze 

digitale nieuwsbrief (promotie- en marketingdoeleinden). Hiervoor gebruiken wij met jouw toestemming het 
door jou opgegeven e-mailadres.

• Je kunt bij ons een online contactformulier invullen en daarmee een opmerking/vraag plaatsen. Wij 
verwerken jouw gegevens zodat we de opmerking/vraag kunnen beantwoorden of contact met je op 



kunnen nemen. We verwerken hiervoor de gegevens zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. 
• Wij zijn actief op social media als Facebook, Instagram en What’s App. Als je via social media contact met 

ons opneemt verwerken wij jouw gegevens om: contact op te nemen, om de vragen die je via social media 
stelt te kunnen beantwoorden of om je te informeren bij deelname aan een actie.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens
worden verzameld, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.
 
N I E U W S B R I E F
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of 
diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt slechts met jouw 
toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. 
Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons 
toestuurt bewaard zolang de inhoud van deze e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling 
daarvan. 
 
I N S C H A K E L I N G  V A N  D E R D E N
We schakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten ook derden in. Denk 
hierbij aan postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze 
derden bij het uitvoeren van de diensten jouw gegevens verwerken moeten zij deze gegevens verwerken in 
overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende 
beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. 
 
C O O K I E S
Deze website gebruikt cookies voor anonieme analyse van websiteverkeer, zodat we de functionaliteit en 
effectiviteit van deze website kunnen verbeteren. Ook gebruiken we na toestemming cookies om content en 
advertenties te personaliseren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen 
efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de 
site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door 
diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden 
door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw 
computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te helpen analyseren. Wij hebben hiervoor een 
bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

De informatie die wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet gedeeld met Google en 



anderen. Uw IP-adres wordt daarom geanonimiseerd meegegeven door het laatste octet van het IP-adres te 
maskeren. Ook hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google 
diensten (tenzij u expliciet marketingcookies hebt geaccepteerd).

U kunt het gebruik van Google Analytics cookies weigeren via deze browser-plugin: https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de 
informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.kleinmode.nl
Noodzakelijk (2) 
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en 
toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet 
naar behoren werken.
 
B E V E I L I G I N G
Klein Mode B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 
dan contact op via ons contactformulier of via info@kleinmode.nl
 
I N Z A G E ,  C O R R E C T I E  O F  V E R W I J D E R I N G
Je kunt bij ons op ieder moment een verzoek doen om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Je kunt ook navragen of alle gegevens die we van je ontvangen hebben juist zijn. Daarnaast heb je 
het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek sturen naar Klein Mode B.V., 3811 BD Putten of per mail via info@
kleinmode.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 4 weken op je verzoek.
Heb je suggesties, klachten, of vragen over onze Privacy Policy? Stuur een e-mail naar info@kleinmode.nl. 
Klein Mode B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


