
Privacy Statement Estivo Moda

Dit document bevat het privacy statement dat geldt voor: https://www.estivomoda.com/. Dit privacy state-
ment is afgestemd op de huidige manier waarop data verzameld wordt op deze website. Een wijziging in 
deze website kan leiden tot een verandering in dit statement. Wil je op de hoogte blijven van ons meest 
actuele statement? Bezoek dan regelmatig dit document op onze website. Dit document is voor het laatst 
aangepast op 31 mei 2018.

Waarom een privacy statement?
Naar aanleiding van de vernieuwde privacy wetgeving (AVG) is het verplicht om de bezoekers van onze web-
site te informeren over hoe wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Estivo Moda hecht waarde aan 
jouw privacy.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacy statement.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we hiermee?
Via de website van Estivo Moda worden op twee verschillende manieren persoonsgegevens verzameld:

Zo maken we gebruik van standaard anonieme, analytische, niet-traceerbare cookies. Deze cookies worden 
gebruikt op iedere website en zijn een standaard onderdeel om een website goed te laten werken. Deze 
cookies laten geen directe gegevens achter. Via Google Analytics kunnen standaard gegevens, die niet per-
soonsgebonden of traceerbaar zijn,  worden ingezien. Deze gegevens staan in een beveiligde databank en 
worden maximaal 24 maanden bewaard. 

Op de website maken we gebruik van een formulier. Via dit formulier kan je je inschrijven voor onze nieuws-
brief. De gegevens die je achterlaat zijn: voornaam, achternaam en e-mailadres. 

We gebruiken deze gegevens om contact met je op te nemen in de vorm van een nieuwsbrief. De gege-
vens die wij ontvangen zijn alleen bedoeld om nieuwsbrieven van ons naar jou te versturen. Deze gegevens 
zijn enkel voor eigen gebruik en zullen nooit met andere partijen gedeeld worden. Ook is het mogelijk voor 
bezoekers van onze website om eigen gegevens op te vragen. Deze persoonsgegevens worden maximaal 7 
jaar bewaard. 
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