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Nieuw Judopak verwerkt via de formulieren in de online shop www.nieuwjudopak.nl persoonsgegevens van 
klanten en potentiële klanten die om informatie vragen.  

Nieuw Judopak respecteert ieders privacy. De persoonsgegevens die wij hebben en verwerken, worden met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij verwerken de persoonsgegevens volgens de 
vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. 

Nieuw Judopak zal verstrekte informatie slechts gebruiken voor het gereed maken van een bestelling en voor het 
informeren van nieuws over (producten van) NieuwJudopak.nl. 

Nieuw Judopak zal persoonlijke gegevens nimmer aan derden verkopen, Gegevens worden uitsluitend ter 
beschikking gesteld aan derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van een bestelling, zoals de verzenddiensten. 
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te 
respecteren. 

Nieuw Judopak Nederland zal gegevens nimmer aan derden verstrekken, anders dan wettelijk noodzakelijk. 

In dit privacy statement informeren wij u welke persoonsgegevens wij verwerken, waarvoor wij de 
persoonsgegevens gebruiken, hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren, over wat ieders rechten zijn, op 
welke manier die rechten uitgeoefend kunnen worden en over de beveiliging van de persoonsgegevens. 

 

1. Persoonsgegevens die wij vragen en verwerken 

Bij de aankoop van een product laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat zijn persoonsgegevens. Door de 
aankoop aan ons te verzenden geeft u toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij in dit 
privacy statement noemen. Na aankoop bewaren wij deze persoonsgegevens in onze database.  

Bij inschrijving vragen wij de volgende persoonsgegevens te verstrekken: 

- Voornaam en achternaam 
- Bedrijfsnaam indien van toepassing en indien gewenst 
- Berzorgadres met postcode, woonplaats en land 
- Factuuradres met postcode, woonplaats en land 
- Emailadres 
- Telefoonnummer 
- IBAN Bankrekeningnummer  

Van zakelijke klanten vragen wij ook om de volgende bedrijfsgegevens te verstrekken: 

- Kamer van Koophandel dossiernummer 
- Internationaal BTW nummer indien van toepassing 

 

2. Gebruik van persoonsgegevens 

Doelen van verwerking: 

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende doelen, en alleen als het gebruik voor dat doel nodig is: 

- Informeren bij vragen over producten 
- Verzenden van producten 
- Retourneren van producten 
- Informeren door middel van een digitale nieuwsbrief na uw uitdrukkelijke toestemming 

Ontvangers van persoonsgegevens: 

Wij maken voor onze dienstverlening gebruik van andere partijen die onder onze verantwoordelijkheid 
werkzaamheden. Indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden delen wij uw persoonsgegevens 
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met deze derden. Met deze partijen worden overeenkomsten gesloten, zodat uw persoonsgegevens op dezelfde 
manier tegen misbruik zijn beveiligd als bij ons. 

Wij zullen de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de 
levering van de dienst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik 
kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 

Cookies:  

Op http://www.cookiechecker.nl/check-cookies.php?url=nieuwjudopak.nl kunt u de cookies bekijken die onze 

website gebruikt. Wij maken alleen gebruik van ‘first party cookies’ oftewel eigen functionele cookies: 

- Functionele cookies: 

Als u onze website bezoekt kunnen wij informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. Dit zijn 
cookies die door onze site zelf worden gezet en alleen door onze site zelf kunnen worden gelezen. Deze 
cookies worden gebruikt voor functionaliteit van de site, waaronder het winkelwagentje. Wij gebruiken geen 
cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. 

- Analytische cookies: 

Via de website kunnen cookies worden geplaatst voor analytische doleiden. Wij maken geen gebruik van 
deze analytische cookies. 

  

3. Bewaren persoonsgegevens 

Wij bewaren persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor wij de gegevens in eerste 
instantie hebben gekregen. 

Persoonsgegevens en gegevens over betalingen ten aanzien van gekochte producten of diensten: 

Uw persoonsgegevens en gegevens over betalingen ten aanzien van gekochte producten of diensten bewaren 
wij 7 jaar, conform de fiscale bewaarplicht. 

Vragen en de afhandeling daarvan: 

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons 
toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige 
beantwoording en afhandeling daarvan. 

 

4. Beeldmateriaal en content 

Nieuw Judopak  kan op de officiële website, officiële social media en aan geprinte en digitale media foto’s, 
videoclips en teksten delen.  

Promotie: 

Nieuw Judopak deelt in het kader van informatievoorziening, promotie en public relations (p.r.) alleen algemene 
foto’s en algemeen filmmateriaal van activiteiten waar judoka’s (of andere personen) opstaan met producten van 
Nieuw Judopak.  Indien wij close-ups van een judoka (of persoon) met naam en/of andere persoonsgegevens 
vermelden in het kader van promotie zullen wij expliciet toestemming vragen voor gebruik van dit beeldmateriaal 
en deze gegevens en voor de betreffende promotionele activiteit. 

Gebruik van content en beeldmateriaal door derden: 

Het is altijd denkbaar dat mensen toch foto’s of teksten overnemen en elders hergebruiken (bijvoorbeeld een 
screenshot of handmatig overtypen). Nieuw Judopak heeft daar geen invloed op.  

http://www.cookiechecker.nl/check-cookies.php?url=nieuwjudopak.nl
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5. Rechten klant 

Elke klant die een aankoop heeft gedaan in de shop heeft het recht op inzage, rectificatie, gegevensverwijdering, 
overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het intrekken van toestemming. Hieronder leggen wij uit wat dit 
inhoudt. 

Inzage 

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben en informatie waarvoor wij die 
persoonsgegevens gebruiken. Voor inzage kan een verzoek worden ingediend. Vermeld in uw verzoek welke 
gegevens u wilt inzien. .  

Rectificatie 

U heeft recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben.  Voor 
rectificatie kan een verzoek worden ingediend. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt rectificeren.   

Gegevensverwijdering 

U kunt ons vragen persoonsgegevens te wissen als volgens u één van de volgende gevallen van toepassing is: 

- indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben 
verzameld/verwerkt; 

- indien u uw toestemming intrekt voor het gebruik van beeldmateriaal en content 
- indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; 
- indien wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. 

Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt laten wissen en waarom u vindt dat wij dit moeten doen. Wij 
kunnen gegevens alleen wissen indien dat in overeenstemming is met de wet en de wettelijke bewaarplicht. 

Gegevensoverdraagbaarheid/dataportabiliteit 

U heeft het recht om uw gegevens in gestructureerde vorm op te vragen voor zover van toepassing. Hiervoor 
zullen wij altijd om identificatie vragen.   

Toestemming 

Als wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan mag u deze toestemming altijd weer intrekken. De intrekking van 
uw  toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen 
voor al uitgevoerde handelingen. 

 

6. Uw rechten uitoefenen 

Als u een beroep wilt doen op één van de rechten zoals die hierboven genoemd zijn, kunt u daarvoor een 
verzoek indienen. We melden dan binnen één maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. Als het verzoek 
erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden door ons worden verlengd. Als wij de termijn 
willen verlengen, laten wij dat binnen een maand na ontvangst van het verzoek weten. 

U kunt uw verzoek  per brief of elektronisch via mail bij ons indienen. Onze contactgegevens staan vermeld onder 
artikel 8. 

Als uw verzoek niet wordt uitgevoerd, vertellen we dat zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na 
ontvangst van het verzoek. Als u het daarmee niet eens bent, kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-
persoonsgegevens). 

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens
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7. Beveiliging persoonsgegevens 

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij nemen 
beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In 
het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen: 

- Toegang tot persoonsgegevens op onze servers/dataopslag wordt afgeschermd via beveiligingssoftware en 
toegang op de website is beveiligd met wachtwoorden 

- Een externe back-up wordt opgeslagen in een kluis 
- De fysieke toegang tot de servers waar gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen. 

 

 

8. Contactinformatie 

Postadres: 

Nieuw Judopak 
Vliehors 96 
2134 XN Hoofddorp 

 

E-mailadres: 
 

info@nieuwjudopak.nl  

 

Lijst van officiële media van Nieuw Judopak: 

www.nieuwjudopak.nl  
www.facebook.com/nieuwjudopak 
www.facebook.com/fightingfilmsNL   
www.instagram.com/nieuw_judopak 
www.instagram.com/lion_judogi 

 

9. Wijzigingen 

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie kun je vinden op onze website. De datum van de laatste 
wijziging vind je onderaan dit statement. 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 september 2018.  
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