
Poezekat Privacybeleid 

 

Contactgegevens 

https://www.poezekat.nl 

C.M. van den Heuvel  

Batjanstraat 24A  

2585VV Den Haag 

06-47108600 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Poezekat 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. 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- IP-adres 

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze 

website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website 

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app 

- Internetbrowser en apparaat type 

- Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 

websitebezoekers 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 contact met ons op via 

info@poezekat.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Poezekat verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren 

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 

- Om goederen en diensten bij je af te leveren 

- Poezekat analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en 

het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

- Poezekat volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten 

en diensten afstemmen op jouw behoefte. 

- Poezekat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

https://www.poezekat.nl/


 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Poezekat bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  

Delen van persoonsgegevens met derden 

Poezekat 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 verplichting. Poezekat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Het gebruik van Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 

opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Poezekat gebruikt cookies 

met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren 

werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies 

worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en 

hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor 

cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je 

browser verwijderen. Zie voor een toelichting: 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

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 

Poezekat 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. Je kunt 

een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 

verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@poezekat.nl.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Poezekat 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 info@poezekat.nl 

De webwinkel van Poezekat wordt gestuurd door Wix 

http://www.wix.com. Hieronder tref je informatie over het beleid van Wix. 

Wix verzameld twee soorten informatie: Persoonsgegevens (waarmee een persoon 

geïdentificeerd zou kunnen worden) en niet-persoonlijke gegevens (waarmee geen personen 

worden geïdentificeerd). Wix verzameld en gebruikt informatie om de diensten te kunnen 

leveren en om deze beter en veiliger te maken. Bovendien verzameld Wix en gebruikt Wix 

informatie om contact te kunnen opnemen met bezoekers om aan onze wettelijke 

verplichtingen te kunnen voldoen. 

Wix kan persoonsgegevens opslaan en verwerken in de Verenigde Staten, Europa, Israël of 

andere jurisdicties, hetzij zelfstandig of met hulp van onze gelieerde ondernemingen en 

leveranciers. Onze leveranciers van gegevensopslagdiensten zijn contractueel verplicht je 



gegevens te beschermen en te beveiligen. Wix houdt zich onder andere aan de EU-USA en 

de Zwitserland-USA Privacy Shield Principes voor verdere bescherming en verbetering van 

de privacy van onze gebruikers. 

Wix kan de gegevens van de gebruikers delen met verschillende externe partijen, waaronder 

leveranciers, opsporingsbeambten en applicatieontwikkelaars. Deze gegevens kunnen 

uitsluitend in overeenstemming met dit Privacybeleid worden gedeeld. 

De diensten van Wix bevatten bepaalde functies en widgets voor sociale media of single 

sign-on, zoals "Facebook Connect", "Google Sign-in", "Facebook Vind ik leuk", "Dit delen" en 

andere interactieve miniprogramma's ("Sociale media-functies"). Deze Sociale media-

functies verzamelen mogelijk informatie, zoals uw IP-adres of de pagina die u op onze 

Website bezoekt, en gebruiken misschien een cookie om goed te kunnen functioneren. 

Sociale media-functies worden ofwel via een externe partij of rechtstreeks op onze Diensten 

gehost. Op uw interactie met de Sociale media-functies van externe partijen is het beleid van 

deze externe partijen van toepassing, en niet het Wix beleid. Bovendien is het mogelijk dat je 

Persoonsgegevens via Wix rechtstreeks met externe partijen worden gedeeld, bijvoorbeeld 

via paginaframes die content van of naar Diensten van derden of andere externe partijen 

overdragen terwijl het uiterlijk van onze Website en onze Diensten gehandhaafd blijft 

("Frames"). 

Cookies Wix 

Wix en bepaalde leveranciers van diensten van derden maken in de diensten van Wix 

mogelijk gebruik van cookies en soortgelijke tracking-technologieën. Deze technologieën 

worden vooral gebruikt voor betere stabiliteit, beveiliging, functionaliteit, prestaties en 

reclame. 

Bepaalde technologieën werken alleen als er een klein gegevensbestandje ("cookie") op uw 

apparaat wordt gedownload en opgeslagen. Wij maken standaard gebruik van meerdere 

permanente cookies voor het authenticeren van sessies en gebruikers, voor de beveiliging, 

voor het bijhouden van gebruikersvoorkeuren (zoals taal- en andere instellingen), voor het 

stabiliseren van verbindingen (bijvoorbeeld bij het uploaden van media, voor het evalueren 

van de prestaties van de Diensten bij Wix en marketingcampagnes en in het algemeen voor 

het leveren en verbeteren van de diensten van Wix. 

Webbeacons 

Wix en bepaalde Diensten van derden maken mogelijk gebruik van een softwaretechnologie 

die "webbeacons" of "clear gifs" wordt genoemd, om onze Diensten te verbeteren door de 

effectiviteit en prestaties van de Diensten te meten. Webbeacons zijn minuscule grafische 

afbeeldingen met een unieke identificatiecode, die een vergelijkbare functie hebben als 

cookies maar die niet op uw apparaat worden opgeslagen maar in onze Diensten zijn 

ingebed. 

Flash-cookies en HTML5 

Wijzelf en de leveranciers van bepaalde Diensten van derden maken mogelijk gebruik, 

voornamelijk voor reclamedoeleinden, van bepaalde tracking-technologieën die "Flash-

cookies" en "HTML5" worden genoemd. Verschillende browsers bieden eigen beheertools 

voor het verwijderen of blokkeren van dergelijke technologieën. 

Behavioral targeting/retargeting  

Bepaalde leveranciers van Diensten van derden en bepaalde advertentienetwerken geven 

mogelijk reclame weer via onze Website, via Wix-apps en via Mobiele apps, of ze beheren 

onze advertenties op andere websites. Deze externe partijen kunnen gebruikmaken van 

bepaalde tracking-technologieën om informatie over uw activiteiten op onze Diensten en op 



Diensten van derden te verzamelen, zodat u advertenties kunt ontvangen die gericht zijn op 

uw interessegebieden en voorkeuren. 

Wix heeft veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd voor de beveiliging van de 

Persoonsgegevens die u met ons deelt, waaronder fysieke, elektronische en procedurele 

maatregelen. We bieden beveiligde HTTPS-toegang tot de meeste onderdelen van onze 

Diensten, de overdracht van gevoelige betalingsgegevens (zoals creditcardnummers) via 

onze speciale inkoopformulieren wordt beveiligd via een verbinding met industriestandaard 

SSL/TLS-encryptie, en we verkrijgen regelmatig een certificering volgens PCI DSS (Payment 

Card Industry Data Security Standards). Daarnaast controleren we onze systemen 

regelmatig op mogelijke zwakke plekken en aanvallen en zoeken we regelmatig naar nieuwe 

methoden en Diensten van derden om de beveiliging van onze diensten en de bescherming 

van de privacy van onze Bezoekers en Gebruikers verder te verbeteren. 


