
Privacybeleid 
 
Steinisch neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Steinisch verwerkt persoonsgegevens 
alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet 
 
Steinisch respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens 
om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze 
gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. 
Steinisch zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden 
ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en 
door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. 
 
Over Steinisch: 
Steinisch wordt beheerd door Marloes. 
Zij is te bereiken via info@steinischsieraden.nl mocht je vragen hebben over het privacybeleid. 
 
Welke gegevens worden verzameld: 
Wanneer je een aankoopt doet, een download hebt aangevraagd, je inschrijft voor de nieuwsbrief of 
andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je 
gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de 
volgende gegevens zijn: Voor- en achternaam / e-mailadres / Telefoonnummer / Bedrijfsnaam / Straat 
en huisnummer / Postcode en woonplaats / IP-adres.  
 
Bij een betaling in de webwinkel van Steinisch word je voor de transactie altijd verwezen naar de 
website van een zogenaamde Payment Processor door middel van een beveiligde verbinding. Je 
betaalgegevens worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan ook door Steinisch niet 
opgeslagen.  
 

Cookies 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op jouw computer. 
Steinisch gebruikt cookies, om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om 
informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen 
aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoon 
identificatie. Je kunt jouw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Steinisch geen cookies 
ontvangt. 
 

Google Analytics 
Steinisch maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland 
Limited.Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie 
"_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en 
sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. In opdracht van de exploitant van de website zal Google de 
verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de 
website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-
activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de 
gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de 
website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door 
pseudonimisering voldoende beschermd. 
Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en 
garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan 



cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 
maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer 
per maand automatisch verwijderd. 
 
De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-
instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door 
cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin 
daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en 
geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 
De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. 
Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de 
websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 
 
Waarom worden gegevens verzameld: 
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden: 

- Je adres gebruiken we voor het verzenden van een bestelling. 
- Je voornaam en e-mailadres gebruiken we, mits je je hebt aangemeld voor de 

nieuwsbrief, voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven. 
- Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij het doen van een bestelling, 

kunnen wij gebruiken voor het beantwoorden van vragen en/of het navraag doen over een 
bestelling. 

 
Cookies 

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen 
of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt 
verwijderd zodra je je browser sluit.  
 
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en 
schermweergave opties. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd. 
 
Hoe lang we jouw data bewaren 
Wanneer je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief bewaren we je naam/emailadres voor het 
versturen van de nieuwsbrief. Zodra je je uitschrijft worden je gegevens aan het einde van de 
eerstvolgende maand verwijderd. 
Wanneer je je bij aankoop geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook 
persoonlijke informatie in je gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie 
bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). 
Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen. Je kan ons ten alle tijden 
vragen je gegevens te verwijderen.  
 
Welke rechten je hebt over je data 
Als je een account hebt op deze site, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke 
gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook 
verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen 
gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiliging 
doeleinden.  
 
Intellectuele eigendom 
De inhoud van deze website is gepubliceerd door Steinisch en auteursrechtelijk beschermd. Foto’s, 



teksten, afbeeldingen, broncodes en overig materiaal mogen niet zonder voorafgaande toestemming 
worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. 
 
Wijzigingen 
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking 
op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. 
 


