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PRIVACYBELEID BRINEYS  
Hier kunt u ons privacybeleid vinden, op deze manier krijgt u 
een indruk hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en 
welke rechten u hierin heeft. 
  
Wat zijn persoonsgegevens?  
Dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu, 
zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, IP-
adres, en andere gegevens die uniek zijn voor u, 
zoals uw bestelgeschiedenis of surfgedrag op de website 
van Brineys. 
  
Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?  
Wanneer je onze website bezoekt wordt bijvoorbeeld uw IP-
adres en surfgedrag op onze webpagina’s verzameld. Uw 
naam, adres en emailadres worden bijvoorbeeld 
verzameld wanneer u een bestelling bij ons plaatst of een 
account aanmaakt. Deze gegevens worden door Brineys 
uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken.  
  
Waarvoor gebruikt Brineys mijn gegevens?  
Uw emailadres en telefoonnummer hebben wij nodig om 
u op de hoogte te houden van uw bestelling of om 
nieuwsbrieven te sturen indien u daar toestemming voor 
heeft gegeven. Uw naam, adres en betaalgegevens zijn nodig 
om uw bestelling te kunnen plaatsen en te bezorgen. Door 
uw surfgedrag te monitoren kunnen wij onze website 
optimaliseren waardoor u een betere surfervaring krijgt.   
  
Hoe bewaart, beschermt en deelt Brineys mijn gegevens?  
Brineys wordt gehost door het Wix platform. Wix 
faciliteert Brineys met een online platform waarmee Brineys 
haar producten en diensten aan u kan verkopen. Uw 
persoonsgegevens worden opgeslagen op de dataopslag, 
database en de algemene applicaties van Wix. Uw data 
wordt opgeslagen op beveiligde servers achter een 
firewall. Brineys gebruikt de betalingsdienst die aangeboden 
wordt door Wix, deze betalingsdienst voldoet aan de 
standaarden van de PCI-DSS en wordt beheerd door de PCI 
Security Standards Council, dit is een gezamenlijke 
inspanning van merken zoals Visa, MasterCard, American 
Express en Discover. De PCI-DSS standaarden verzekeren de 
beveiligde verwerking van creditcard informatie.  
  
Hoe communiceert Brineys met haar websitebezoekers?  
Brineys kan contact met u opnemen op u op de hoogte te 
brengen van uw account, het oplossen van problemen met 
uw account, het oplossen van een onenigheid, het 
verzamelen van verschuldigde vergoedingen, of om uw 
updates te sturen over Brineys. Verder kan Brineys contact 
met u opnemen vanwege andere belangrijke zaken zoals het 
handhaven van onze gebruikersovereenkomst, toepasbare 
nationale wetten of andere overeenkomsten dat wij met u 
hebben. Voor deze doeleinden zouden wij contact met u 
kunnen opnemen via email, telefoon (bellen of WhatsApp) of 
de post. 
  
Hoe gebruikt Brineys cookies en andere traceermiddelen?  
Cookies zijn kleine stukjes data wat opgeslagen wordt op 
browser van de websitebezoeker. Deze worden bijvoorbeeld 
gebruikt om de inhoud van uw winkelmandje te onthouden 
wanneer u de website heeft afgesloten. Verder worden 
cookies gebruikt om u een goede surfervaring aan te bieden, 
het identificeren van geregistreerde leden (wanneer u zich 
geregistreerd heeft via onze website), het monitoren en 
analyseren van de prestaties, operaties en effectiviteit van 
het platform van Wix en het verzekeren dat het Wix-platform 
veilig en beveiligd is om te gebruiken. Hiervoor zijn de 
essentiële cookies nodig (meer informatie over de typen 
essentiële cookies zijn te vinden 

op: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-
wix-site).  
  
Worden er persoonsgegevens verstrekt aan derden en 
waarom?  
Als u alleen de essentiële cookies accepteert (zie vorige 
vraag), dan heeft alleen Wix toegang tot 
uw persoonsgegevens om te website goed en veilig te laten 
functioneren. Wanneer uw ook de marketing, de 
functionele en de analytische cookies accepteert dan heeft 
Google ook toegang tot uw persoonsgegevens. Google helpt 
ons bij het optimaliseren van uw surfervaring en het maken 
van gepersonaliseerde advertenties (voor onze website 
of social media). Brineys zal uw persoonsgegevens nooit 
verkopen aan derden. Echter kan de wet Brineys verplichten 
om persoonsgegevens aan geautoriseerde derde partijen te 
verstrekken voor veiligheidsdoeleinden.  
  
Welke privacyrechten heb ik?  
Jij hebt recht op: (1) een begrijpelijke en transparante uitleg 
over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, (2) inzage 
in deze persoonsgegevens, (3) het corrigeren van deze 
persoonsgegevens en (4) om uw account te laten 
verwijderen.  
(1) Dit kun je lezen in dit privacybeleid, mochten er nog 

onduidelijkheden zijn, neem dan contact met ons op 
via info@brineys.nl. 

(2) Deze persoonsgegevens kunt u vinden door in te loggen 
op de Brineys website en onder ‘Mijn account’ en ‘Mijn 
bestellingen’ uw accountgegevens en 
bestelgeschiedenis te bekijken.  

(3) U kunt uw persoonsgegevens op elk moment 
aanpassen, dit kunt u doen via de website of door een 
mail te sturen naar info@brineys.nl. 

(4) Wanneer u graag uw account of persoonsgegevens wilt 
laten verwijderen, dan kunt u een mail sturen 
naar info@brineys.nl.   

  
Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?  
Dit privacybeleid is van toepassing op alle 
persoonsgegevens die Brineys verwerkt van iedereen die 
weleens contact heeft (gehad) met Brineys, zoals onze 
klanten en websitebezoekers.  
  
Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?  
Volgens de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw 
bestelling 7 jaar bewaren. Hierom zullen wij 7 jaar na uw 
laatste bestelling/bezoek uw persoonsgegevens 
verwijderen.   
 
Vragen of klachten 
Als je nog vragen of opmerkingen hebt over ons privacy 
beleid kun je contact met ons opnemen via info@brineys.nl. 
Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
Wijzigingen 
Brineys behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te 
brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig 
deze privacyverklaring voor eventuele aanpassingen. Deze 
versie is voor het laatst gewijzigd op 24 februari 2022. 
 
Contactgegevens 
Brineys B.V.; 
Diezerplein 19, 8021CS Zwolle; 
Telefoonnummer: 06-30497838; 
E-mailadres: info@brineys.nl; 
KvK-nummer: 83551441. 
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