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PRIVACYVERKLARING MANON DECORATIES 
m.i.v. 18 mei 2018, laatste update 18 mei 2018 

 

Met deze privacyverklaring informeert Manon Decoraties over haar privacybeleid en 

verwerkingsactiviteiten. Deze privacyverklaring is conform de Europese wetgeving: Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 ingevoerd is. Persoonsgegevens 

worden alleen verwerkt zoals aangegeven in deze privacyverklaring en worden niet uitbesteed aan 

derde partijen voor doeleinden anders dan in dit beleid aangegeven. Bij onbeantwoorde vragen kunt u 

altijd contact opnemen met Manon Decoraties. 

 

Contactgegevens bedrijf: 

Manon Decoraties 

Kraaienhorst 31 

2317AB Leiden, Nederland 

info@manondecoraties.nl 

Btw-nummer: NL215091814B01 

KvK: 65838513 

 

Grondslagen voor verwerking persoonsgegevens: 

Manon Decoraties verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: 

1. Toestemming van de betrokken persoon 

a) De klant heeft de benodigde persoonsgegevens ten alle tijden vrijwillig opgegeven. 

Manon Decoraties zal deze persoonsgegevens nooit zonder toestemming gebruiken. 

b) Indien u zich heeft ingeschreven voor de Manon Decoraties nieuwsbrief, dan bent u 

ten alle tijden vrij om uzelf weer uit te schrijven. Deze optie wordt ook altijd 

aangeboden in de nieuwsbrief zelf. 

2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. 

a) Zoals voor het plaatsen en verwerken van een bestelling en betaling, en het verzenden 

van een product. Naam en adresgegevens zijn noodzakelijk bij het versturen van 

producten en het opstellen van een factuur. Betaalgegevens zijn noodzakelijk voor het 

afronden van bestelling. 

3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichting. 

a) Zoals voor het betalen van belasting. De gegevens worden permanent verwijderd na 

de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst: 5 jaar. 

 

Verwerkingsactiviteiten persoonsgegevens: 

Bestellingen bij Manon Decoraties kunnen worden geplaatst via kas en op rekening. Er zijn drie 

verschillende manieren om een product van Manon Decoraties te kopen. 

1. Verkoop via markten, waarbij het product direct fysiek kan worden gekocht. Het is altijd 

mogelijk om het verschuldigde bedrag contant of via pinautomaat te voldoen.  

 Wanneer er tijdens dit type verkoop contant wordt betaald, vraagt Manon Decoraties 

om geen enkele persoonsgegevens, aangezien deze niet nodig zijn voor het verwerken 

van de aankoop.  

 Wanneer er tijdens dit type verkoop per pinautomaat wordt betaald, worden uw 

betaalgegevens volgens de grondslagen verwerkt door iZettle, het bedrijf van de 

pinautomaat. U heeft de optie om een e-mailadres achter te laten voor een bonuitdraai 
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van uw aankoop. Hier vindt u het iZettle verwerkingsbeleid en het iZettle 

privacybeleid. 

2. Verkoop via persoonlijk contact, buiten de webwinkel om. Dit kan een overeenkomst zijn door 

een persoonlijk gesprek, via de mail, of via de website van Manon Decoraties. Afspraken 

worden gemaakt over de betalingsmogelijkheid (contant, iDeal, of pinautomaat) en over 

leveringsvoorwaarden (ophalen of verzenden).  

 Wanneer er tijdens dit type verkoop contant wordt betaald, vraagt Manon Decoraties 

alleen om persoonsgegevens om aan de grondslagen te voldoen. 

 Wanneer er tijdens dit type verkoop per pinautomaat wordt betaald, worden uw 

betaalgegevens volgens de grondslagen verwerkt door iZettle, het bedrijf van de 

pinautomaat. U heeft de optie om een e-mailadres achter te laten voor een bonuitdraai 

van uw aankoop. Deze gegevens zijn zichtbaar voor Manon Decoraties. Hier vindt u 

het iZettle verwerkingsbeleid en het iZettle privacybeleid. 

3. Verkoop via webwinkel: de Etsyshop. Manon Decoraties maakt gebruik van Etsy als 

webwinkelplatform. Via social media en de website van Manon Decoraties kunt u terecht 

komen in de Etsyshop. Etsy is een platform waarop u direct bij verkopers over de hele wereld 

unieke artikelen kunt kopen. Klik hier voor het Etsy privacybeleid, de Etsy 

gebruikersvoorwaarden en het Etsy kopersbeleid. 

a) Door een bestelling te plaatsen bij Manon Decoraties via Etsy, dient u bij registratie ook 

akkoord te gaan met het privacybeleid en de gebruikersvoorwaarden van Etsy.  

b) Bij betaling via Etsy zijn uw betaalgegevens niet zichtbaar voor Manon Decoraties, maar 

worden deze verwerkt door Etsy. Extra informatie over deze verwerking vindt u hier.  

c) Bij het plaatsen van een bestelling via Etsy, zijn uw overige persoonsgegevens zichtbaar 

voor Manon Decoraties. Deze gegevens worden verwerkt zoals aangegeven in de 

grondslagen van deze privacyverklaring. 

 

Gegevens Verwerkers: 

 

Bedrijfsgegevens iZettle: 

iZettle AB 

Regeringsgatan 59 

SE-111 56 Stockholm, Sweden 

Bedrijfsregistratienummer 556806-0734 

Bedrijfsgegevens Etsy: 

Etsy Ireland UC 

66/67 Great Strand Street 

Dublin 1, Ierland  

 

Telefoonnummer: +353 1 513 7100 

E-mail: legal@etsy.com 

Bedrijfsregistratienummer 495696.  

Btw-nummer: IE9777587C 
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