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Privacy Beleid 
Persoonlijke gegevens die wij verzamelen en gebruiken  
 
In dit privacy beleid specificeren we welke persoonlijke gegevens Milo Dool Design van haar 
gebruikers verzameld en we leggen uit hoe deze gegevens worden gebruikt. Lees dit privacy beleid 
alstublieft zorgvuldig door! 
 
 
Persoonlijke gegevens 
In overeenstemming met de Nederlandse wet ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’ (95/46/EG), 
actief sinds 2001, beschrijft dit privacy beleid hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld en 
gebruikt. 
 
Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken, zoals E-mail, naam, telefoonnummer, thuis of 
werk adres om u een dienst te leveren die u van ons wenst, maar ook om u te attenderen op onze 
online en offline aanbiedingen, voorstellen en service. Andere persoonlijke informatie zoals uw 
postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesse en favorieten kunnen wij gebruiken om een 
aanbieding voor u te personaliseren.   
 
Wij delen geen persoonlijke gegevens met derden buiten ons bedrijf zonder uw toestemming voor 
het gebruik in reclame of een persoonlijke aanbieding. Wij zullen een minimum hoeveelheid van 
persoonlijke gegevens moeten delen om u van dienst te zijn, zoals bij het verzenden van een 
product per post. In het geval van een verzending zullen wij uw naam, adres en in sommige 
gevallen de inhoud van het pakket moeten delen met een postbedrijf of koeriersdienst. Bij 
wereldwijde verzendingen buiten de Europese Unie is het een vereiste om een beschrijving mee te 
leveren op het pakket met een gedetailleerde beschrijving van de inhoud. Wees bewust van het feit 
dat iedereen die het pakket in handen krijgt deze beschrijving op het pakket kan lezen. 
 
Let op: Door onze website www.milodool.nl en de functies op deze website te gebruiken gaat u 
akkoord met ons privacy beleid. 
 
Log-Data  
Zoals vele website beheerders, verzamelen wij gegevens die uw internetbrowser, wanneer dan ook 
aan ons beschikbaar stelt. Deze Log Data kan het volgende bevatten: Uw IP-adres, internetbrowser 
type, internetbrowser versie, de pagina’s op onze website die u heeft bezocht, de tijd en datum van 
uw bezoek op onze pagina’s, de tijd die u heeft besteed op onze pagina’s en andere statistieken. 
Daarnaast kunnen wij ook demografische gegevens verzamelen zoals uw postcode, leeftijd, 
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geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van een 
dienst door een derde partij zoals Google Analytics die gegevens verzameld en analyseert.   
 
Log-Data wordt door Milo Dool Design gebruikt om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. 
We gebruiken de informatie om onze service te diagnosticeren, technische problemen op te lossen, 
onze service te verbeteren, de veiligheid van onze site te beheren, inhoud te personaliseren, 
toezicht houden op het totaalaantal bezoekers en demografische patronen.  
 
Veiligheid 
De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons maar vergeet alstublieft niet dat 
geen enkele methode van digitale transmissie, via internet of elektronische opslag 100% veilig is. 
Wij nemen optimale maatregelen om uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen tegen 
verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. 
 
Betalingen 
Betaling via bankoverschrijving: Wij kunnen onze klanten de mogelijkheid bieden om een product 
van ons te betalen via een bank overschrijving, in dit geval ontvangt u een factuur van ons per E-
mail. Financiële informatie die wij van u ontvangen wordt gebruikt om u te factureren voor het 
product dat u van ons wenst. Uw naam, uw bank en banknummer zullen beschikbaar zijn voor ons. 
Deze informatie wordt opgeslagen in onze E-mailserver en is daarnaast ook beschikbaar via onze 
bank. Onze E-mailserver en onlinebank webserver zijn beveiligd met Secure Socket Layer (SSL). SSL-
technologie is het meest gebruikte veiligheid protocol voor websites.  
 
Betalingen via onze webshop: Alle transacties op www.milodool.nl/shop worden verwerkt via een 
gateway provider en worden niet opgeslagen of verwerkt op onze servers, deze server is ook 
beveiligd met SSL-technologie. 
 
Aanpassingen in dit privacy beleid 
Dit privacy beleid is van kracht met ingang van 26 Januari 2017 en zal van kracht blijven, ook in 
geval van eventuele wijzigingen in de toekomst, die onmiddellijk in werking treden na plaatsing op 
deze pagina.   
 
Contact 
Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Beleid of onze website kunt u contact met ons 
opnemen op de gewenste manier, per E-mail, WhatsApp of een telefoongesprek. 
- E-mail: milodooldesign@gmail.com 
- WhatsApp: +31 6 452 64 913 
- Telefoon: +31 (0)6 452 64 913 
 
Geregistreerde bedrijfsnaam (KVK): Studio Milo Dool 
Bedrijfsnaam online, in documenten en ons Logo: Milo Dool Design (zoals bovenaan dit document) 
Volledige naam van de eigenaar: Milo Dool 
Website: www.milodool.nl 
Kamer van Koophandel: 61552496 
Btw-nummer: NL207181287B01 
Adres:   Straat:  Truus Smuldersstraat 11 
  Postcode:  2331 GJ 
  Stad:  Leiden 
  Land:  Nederland 
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