
 

Privacybeleid Govert Sweep 

# Over ons Privacybeleid 

Govert Sweep geeft om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor het 
verbeteren van onze diensten en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze 
diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan 
derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van 
Govert Sweep. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 16/08/2019, met het publiceren 
van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke 
gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder 
welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op 
welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u 
heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon, u vindt de 
contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 

# 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. 

Hosting en Webwinkelsoftware 

De webhosting en webwinkel worden gehost bij Jouwweb. Wij hebben gekozen voor deze partij omdat Jouwweb 

een veilig systeem hanteert betreft persoonsgegevens. De website is o.a. voorzien van een beveiligde SSL-

verbinding die verstrekt is door: Let's Encrypt Authority X3. 

Domeinnaam 

Registratie domeinnaam is geregeld via Jouwweb. Zie bovenstaand. 

E-mail Verkeer 

Het email verkeer wordt geregeld door Google Suite. Mailen gebeurt via een veilige SSL-verbinding. 

# Betaling proces 



Mollie 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform 
van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw 
bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te 
gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens 
met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw 
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij 
derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is 
toegestaan. 

# Verzending en logis<ek 

Post NL 
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 PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, 
adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het 
uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens 
ook aan deze partijen ter beschikking. 

Verzendende partij 
De verzendende partij is MAN Men’s wear. Hun beheren de bestellingen en zorgen voor de verzending.  

Gegevens: 
Man-menswear.nl 
Kerkstraat 10 
5961 GD Horst 
KVK: 12035993 

Cookies 

Cookies van derde par<jen 
In het geval dat software oplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. 

Wijzigingen in het privacybeleid 

Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. 
Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u 
verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

Contactgegevens 

Govert Sweep 
webshop@govertsweep.nl 


