
 

 

Privacyverklaring HALAAL STYLE 
Wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten, hebben wij uw (persoons-
/bedrijfs)gegevens nodig. Deze gegevens zijn nodig om op adequate wijze onze diensten 
aan u te kunnen verlenen. De noodzakelijkheid waarmee deze gegevens verwerkt worden 
en de wijze waarop deze verwerking plaatsvindt worden nader toegelicht in deze 
privacyverklaring. Als u na het lezen van deze privacyverklaring een nadere toelichting 
wenst, kunt u altijd contact opnemen met Halaal Style.   
 
Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De 
meest actuele privacyverklaring kunt u altijd vinden op www.halaalstyle.nl. Wij raden u aan 
om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de 
hoogte bent. 
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1. Verwerkingsverantwoordelijke  
Halaal Style, gevestigd aan de Mahlerstraat 251, 5011 MD te Tilburg, bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven onder het nummer: 73515957 is de verwerkingsverantwoordelijke 
voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.  
 
2. Toepassingsgebied  
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Halaal Style 
verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Halaal Style. Deze 
privacyverklaring is van toepassing voor (rechts-)personen, dan wel ondernemingen.  
 
3. Wat zijn persoonsgegevens?  
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Onder andere uw 
naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, IP adres en andere gegevens die uniek zijn voor 
u.  
 

4. Verkrijging en verwerking persoonsgegevens  

4.1. Welke gegevens?  
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) 
met Halaal Style, zoals (zakelijke) klanten. Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van u 
wanneer u onze website bezoekt en bepaalde gegevens invult, of wanneer u op andere wijze 
contact zoekt met Halaal Style. In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van 
anderen. Bijvoorbeeld wanneer iemand uw gegevens naar ons verstuurd.  

4.2. Wanneer verwerking en waarom?  
Wanneer u zichzelf of uw onderneming bij ons meldt, geeft u ons diverse gegevens. 
Hieronder zullen wij per categorie uitleggen waarom de verwerking noodzakelijk is en op 
welke wijze deze verwerking plaatsvindt.   

4.2.1. Persoonsgegevens  
Wij verwerken enkel persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
onze diensten. Wij verwerken voornamelijk contact- en NAW-gegevens. De verwerking van 
uw contactgegevens is noodzakelijk om op een goede wijze met u te kunnen communiceren. 
De verwerking van uw NAW-gegevens is noodzakelijk om door u aangekochte producten 
naar u te verzenden. Tevens worden uw betalingsgegevens/bankgegevens verwerkt 
wanneer u via onze website betalingen verricht. De verwerking van deze gegevens is 
noodzakelijk in het kader van de verwerking van uw betaling. Overige gegevens zullen wij 
enkel verwerken wanneer dit strikt noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering.  

4.2.2. Bedrijfsgegevens  
Wij verwerken enkel persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
onze diensten. Wij verwerken voornamelijk contact- en NAW-gegevens. De verwerking van 
uw contactgegevens is noodzakelijk om op een goede wijze met u te kunnen communiceren. 
De verwerking van uw NAW-gegevens is noodzakelijk om door u aangekochte producten 
naar u te verzenden. Tevens worden uw betalingsgegevens/bankgegevens verwerkt 
wanneer u via onze website betalingen verricht. De verwerking van deze gegevens is 
noodzakelijk in het kader van de verwerking van uw betaling. Overige gegevens zullen wij 
enkel verwerken wanneer dit strikt noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering.  
 
5. Met wie worden uw gegevens gedeeld?  
Uw NAW-gegevens zullen in het kader van de bedrijfsvoering en mede inzake een levering, 
gedeeld worden met het postorderbedrijf. Zij zal de gegevens vervolgens verwerken om de 
producten in goede orde aan u te kunnen leveren. 
 



 

 

6. Waar slaan wij uw gegevens op en hoelang?  
Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan 
echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of 
opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe 
dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op 
een veilige en rechtmatige manier.  
  
Wij bewaren uw gegevens zolang u een actieve klant bij ons bent. Indien en voor zover u 
geen actieve klant meer bij ons bent verwijderen wij uw gegevens, behalve de gegevens die 
wij op grond van de wet moeten of mogen bewaren. Op grond van de belastingwetgeving 
moeten wij bepaalde gegevens minimaal gedurende 7 jaar bewaren.   
 
7. Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw 
gegevens?  

7.1. Recht op informatie  
U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw 
persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. In deze 
privacyverklaring hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u 
verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.  

7.2. Recht op inzage  
U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij van u 
hebben. U kunt dit schriftelijk bij ons aanvragen. Aanvragen voor het recht op inzage 
verwerken wij zo snel mogelijk.  

7.3. Recht op correctie  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd 
zijn en/of om deze te laten aanvullen als deze onvolledig zijn. Dit kunt u doen door contact 
op te nemen met Halaal Style.  

7.4. Recht om bezwaar te maken  
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet 
eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Bezwaar dient 
schriftelijk, dan wel per e-mail, naar Halaal Style gestuurd te worden. Het bezwaar verwerken 
wij dan zo snel mogelijk.   

7.5. Recht op dataportabiliteit  
U heeft het recht om gegevens die u aan ons heeft gegeven in het kader van de 
overeenkomst(en) die u met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar 
formaat, zodat u deze gegevens kunt bewaren in een database van u of van een andere 
partij. U kunt een dergelijk verzoek schriftelijk indienen bij Halaal Style. 

7.6. Recht op beperking  
U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit 
betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een 
aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u schriftelijk contact met 
Halaal Style opnemen.   

7.7. Recht op vergetelheid   
U heeft het recht ons te verzoeken alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. 
Wanneer u een verzoek indient om uw gegevens te verwijderen, zullen wij gegevens 
verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet 



 

 

moeten of mogen bewaren. Een verzoek tot vergetelheid dient schriftelijk te worden gestuurd 
naar Halaal Style. 

7.8. Recht om een klacht in te dienen 
U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens 
omgaan. Wanneer u een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem 
daarvoor contact met ons op. Ook heeft u het recht om u met uw klacht te wenden tot de 
Autoriteit Persoonsgegevens.  
  
De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 juli 2020. 


