
	  

Privacy	  statement	  Wolf	  and	  Storm	  

Wolf	  and	  Storm	  respecteert	  de	  privacy	  van	  alle	  gebruikers	  van	  haar	  site	  en	  draagt	  er	  zorg	  voor	  dat	  de	  
persoonlijke	  informatie	  die	  u	  als	  gebruiker	  aan	  ons	  verschaft	  uiterst	  vertrouwelijk	  wordt	  behandeld.	  

Persoonlijke	  gegevens	  

De	  persoonlijke	  gegevens	  worden	  door	  Wolf	  and	  Storm	  gebruikt	  om	  bestellingen	  zo	  snel	  en	  eenvoudig	   	  
mogelijk	  te	  laten	  verlopen.	  Zodra	  u	  bij	  ons	  een	  bestelling	  plaatst,	  hebben	  we	  uw	  naam,	  e-‐mailadres	  en	  
afleveradres	  nodig	  om	  uw	  bestelling	  uit	  te	  voeren	  en	  u	  van	  het	  verloop	  daarvan	  op	  de	  hoogte	  te	  houden.	  
Tenslotte	  vragen	  wij	  ook	  om	  het	  factuuradres	  en	  een	  telefoonnummer;voor	   	   het	  geval	  er	  vragen	  zijn	  
aangaande	  de	  bestelling.	   	  

Om	  het	  winkelen	  bij	  ons	  zo	  aangenaam	  mogelijk	  te	  laten	  verlopen	  slaan	  wij	  met	  uw	  toestemming	  uw	  
persoonlijke	  gegevens	  en	  de	  gegevens	  met	  betrekking	  tot	  uw	  bestelling	  en	  het	  gebruik	  van	  onze	  diensten	  
op.	  Hierdoor	  kunnen	  wij	  de	  website	  waar	  mogelijk	  verder	  op	  uw	  wensen	  aanpassen.	  

Wij	  gebruiken	  uw	  e-‐mailadres	  alleen	  om	  u	  te	  informeren	  over	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  website	  en	  over	  
speciale	  aanbiedingen	  en	  acties,	  nadat	  u	  daarvoor	  akkoord	  heeft	  gegeven	  bij	  uw	  logingegevens	  of	  uw	  
bestelling.	   	   	  

Zodra	  u	  bij	  ons	  een	  bestelling	  plaatst	  bewaren	  wij	  uw	  gegevens	  op	  onze	  server.	  U	  dient	  een	  
gebruikersnaam	  en	  wachtwoord	  op	  te	  geven	  zodat	  u	  uw	  naam	  en	  adres,	  telefoonnummer,	  e-‐mailadres,	  
aflevergegevens,	  niet	  bij	  iedere	  nieuwe	  bestelling	  hoeft	  in	  te	  vullen.	  Dit	  vergroot	  voor	  u	  het	  
gebruiksgemak.	   	  

Alle	  online	  betalingen	  worden	  volledig	  SSL	  Secure	  afgehandeld	  door	  Ogone;	  Europa's	  grootste	  online	  
betaalplatform.	  Ogone	  beschikt	  over	  de	  meest	  veilige	  betaalafhandelsystemen.	  We	  hebben	  nooit	  inzage	  
in	  uw	  persoonlijke	  bankgegevens.	  

Derden	  

We	  zullen	  uw	  persoonlijke	  gegevens	  niet	  aan	  derden	  verkopen	  maar	  we	  zullen	  de	  persoonlijke	  gegevens	  
uitsluitend	  aan	  derden	  ter	  beschikking	  stellen	  die	  zijn	  betrokken	  bij	  het	  uitvoeren	  van	  uw	  bestelling	  
(denk	  bijvoorbeeld	  aan	  TNT	  Pakket	  service).	  Wij	  verplichten	  ons	  om	  de	  vertrouwelijkheid	  van	  uw	  
gegevens	  te	  respecteren.	  

Cookies	  

Cookies	  zijn	  kleine	  stukjes	  informatie	  die	  door	  uw	  browser	  worden	  opgeslagen	  op	  uw	  computer.	  We	  
kunnen	  cookies	  gebruiken	  om	  u	  eventueel	  te	  herkennen	  bij	  een	  volgend	  bezoek.	  Onze	  cookies	  geven	  
informatie	  met	  betrekking	  tot	  persoonsidentificatie.	  U	  kunt	  uw	  browser	  dusdanig	  instellen	  dat	  u	  tijdens	  
het	  winkelen	  bij	  ons	  geen	  cookies	  ontvangt.	  



	  

Indien	  u	  nog	  vragen	  heeft	  over	  deze	  Privacy	  Statement,	  dan	  kunt	  u	  contact	  met	  ons	  opnemen.	  Wij	  
helpen	  u	  verder	  indien	  u	  informatie	  nodig	  heeft	  over	  uw	  gegevens.	  Via	  uw	  login	  kunt	  u	  uw	  gegevens	  
altijd	  zelf	  wijzigen.	  

De	  bovenstaande	  regels	  hebben	  we	  voor	  onszelf	  opgesteld	  om	  u	  te	  garanderen	  dat	  wij	  zorgvuldig	  met	  
uw	  persoonlijke	  informatie	  zullen	  omgaan.	  U	  kunt	  ons	  te	  allen	  tijden	  aan	  deze	  regels	  houden.	  We	  
houden	  ons	  het	  recht	  voor	  deze	  Privacy	  Statement	  aan	  te	  passen.	  Elke	  aanpassing	  wordt	  gepubliceerd	  op	  
deze	  pagina.	  

Schriftelijke	  communicatie	  kunt	  u	  richten	  aan:	  

	  

Wolf	  and	  Storm	  

T.a.v	  Marlieke	  Broekmeulen	  

Oude	  Weistraat	  44	  

5334	  LL	  Velddriel	   	  

	  

	  


