
Privacybeleid 

 
 

Wij geven om uw privacy. We verwerken daarom uitsluitend gegevens die we nodig hebben 
voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die 
wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij verbinden ons ertoe uw 
gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking te stellen aan derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten 
dienstverlening van Paperitis (BE 0700 588 141). De ingangsdatum voor de geldigheid van 
deze voorwaarden is 1 augustus 2018 , met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de 
geldigheid van alle voorgaande versies. Door het gebruik van onze diensten en website, 
aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. Wij kunnen op elk moment het 
privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te 
raadplegen. 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon 
voor privacy zaken, u vindt deze contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 

Over de gegevensverwerking 

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) 
opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk 
zijn. 

Webwinkelsoftware 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Wix.com]. Persoonsgegevens die u ten 
behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij 
gedeeld. Wix.com heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te 
bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wix.com is op basis 
van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende 
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing 
van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Wix.com behoudt 
zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde 
partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Wix.com houdt rekening met 
de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. 

Webhosting  

Wij nemen webhosting-diensten af van Wix.com. Wix.com verwerkt persoonsgegevens 
namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij 
metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen 
persoonsgegevens. Wix.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. 
Wix.com is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

 



Verzenden en logistiek 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij 
maken gebruik van de diensten van bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is 
daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met bpost delen. 
Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. 
In het geval dat bpost onderaannemers inschakelt, stelt bpost uw gegevens ook aan deze 
partijen ter beschikking. 

Doel van de gegevensverwerking 

Algemeen doel van de verwerking 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil 
zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u 
verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan 
op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor 
expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan 
boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn 
allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst die wij met hun 
hebben of een eed of wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het 
doel onze dienstverlening verder te verbeteren.  

Bewaartermijnen 

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of 
voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 
De gegevens worden verwijderd na de toepasselijke termijn na de beëindiging van elke 
samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.  

Uw rechten 

Recht op toegang en verbetering 

Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische 
Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie 
van uw identiteitskaart naar info.paperitis@gmail.com. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, 
gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de 
gegevens over te dragen aan een andere partij. 

Recht om gegevens te wissen 

 



U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake 
gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen door een verzoek te 
verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar info.paperitis@gmail.com. 

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw 
persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en 
in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen. 

Recht op verzet en klachten 

Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming te allen 
tijde – geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze 
diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie 
van uw identiteitskaart naar info.paperitis@gmail.com. 

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u 
deze richten aan info.paperitis@gmail.com. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te 
geven aan deze verzoeken en klachten. 

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden 
gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische 
Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Contactgegevens 

info.paperitis@gmail.com 

 
 

Cookiebeleid 

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op uw computer geplaatst worden. Een 
cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw 
computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. 
Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts 
een machine identificeren. 

Er bestaan verschillende soorten cookies die kunnen voorkomen op onze website:  

I. Essentiële cookies 

Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website (beter) te laten 
functioneren, bijvoorbeeld cookies die de laadtijd van webpagina’s beheren. 

II. Functionele cookies 

 



Functionele cookies verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van bezoekers en 
bieden de mogelijkheid om taal- en andere plaatselijke instellingen te onthouden en te 
personaliseren. 

III. Analytische of performantie cookies 

Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers 
om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren. 

IV. Targeting of advertising cookies 

Targeting of advertising cookies volgen (het surfgedrag van) bezoekers op om klant- of 
gebruikersprofielen samen te stellen. Die profielen worden meestal gebruikt om relevante en 
gepersonaliseerde advertenties te tonen die overeenkomen met de interesses van de 
bijhorende gebruikers. Bovendien worden ze gebruikt om de doeltreffendheid van 
advertentiecampagnes te meten en om marktanalyses uit te voeren. 

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links 
met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op 
een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor 
gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer 
informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een 
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien 
van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser 
(via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet 
correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

 

  

 


