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Lees in onderstaande tekst ‘wij’ en ‘onze’ steeds als bedoeld ‘STEPH’s Zuiver Jezelf’ dat 
verbonden is aan de website stephaniedebonth.com. 
 
Beleid omtrent cookies en privacy 
Hieronder vind je het beleid omtrent cookies en privacy voor ‘STEPH’s Zuiver Jezelf’ dat 
verbonden is aan de website stephaniedebonth.com en verantwoordelijk is voor de 
verwerking van persoonsgegevens die verzameld worden. Wij houden ons aan het 
reglement van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en respecteren uw 
privacy. 
 
Verzamelen persoonsgegevens 
Wij verzamelen je persoonsgegevens indien je gebruikt maakt van onze diensten en/of 
omdat je gegevens zelf aan ons verstrekt, worden je persoonsgegevens verwerkt en wel de 
volgende. 

 Voor- en familie/-achternaam voor het aanmaken van een account en het opmaken van 
een factuur van je bestelling. 

 Adres, postcode, woonplaats voor het opmaken van een factuur van je bestelling. 

 Bankrekeningnummer (bij een bestelling); 

 BTW-nummer (bij een bestelling) dat we nodig kunnen hebben voor controle of de BTW 
wel of niet verlegd mag worden. Deze controle gaat automatisch met behulp van de VIES-
functionaliteit van de Europese Commissie. Bekijk het privacybeleid van de Europese 
Commissie. 

 E-mailadres voor het sturen van inloggegevens, bevestigen van je bestelling en je een 
factuur te mailen. 

 IP-adres dat bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen wordt om misbruik bij betaling 
te herkennen. Indien je een transactie start en deze wordt niet afgerond dan worden je 
transactiegegevens (naam, adres, e-mail en IP) aan het einde van betreffende maand 
verwijderd van onze server. 

 Locatiegegevens; 

 Je activiteitengegevens op onze website; 

 Internetbrowser en apparaat type; 

 Overige persoonsgegevens bij een profielaanmaak of bij vermelding telefonisch of in 
correspondentie. 

Deze informatie bewaren wij tot je bestelling is afgerond en 7 jaar daarna volgens de 
wettelijke bewaarplicht. 
 
STEPH’s Zuiver Jezelf dat is verbonden aan de website stephaniedebonth.com 
De door jou aangeleverde gegevens gebruiken wij om bestellingen vlot en gemakkelijk te 
laten verlopen. Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Je 
gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken 
zijn bij het uitvoeren van je bestelling.  

https://ec.europa.eu/info/privacy-policy_nl
https://ec.europa.eu/info/privacy-policy_nl
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Bij een betaling aan STEPH’s Zuiver Jezelf word je voor de transactie altijd verwezen naar de 
website van een zgn. Payment Processor door middel van een beveiligde verbinding 
(bovenaan de website-adresbalk zie je dan een hangslotje). Je betaalgegevens via 
bijvoorbeeld iDEAL, Bancontact, creditcard of PayPal worden niet doorgegeven aan onze 
servers en dus niet door stephaniedebonth.com opgeslagen. Voor het afhandelen van een 
betaling gebruiken wij Mollie. Zij verzamelen gegevens die nodig zijn bij het betalen. Bekijk 
het privacybeleid van Mollie. 
 
Tijdsbestek voor het bewaren van persoonsgegevens 
Wij bewaren de volgende persoonsgegevens als volgt: 

 bij aanmelding van een nieuwsbrief als zolang aangemeld voor het ontvangen ervan. Bij 
afmelding worden de gegevens verwijderd. 

 bij aanmelding van een push notificaties als  zolang aangemeld voor het ontvangen ervan. 
Bij afmelding worden de gegevens verwijderd. 

 bij Google Analytics worden de gegevens na 2 jaar verwijderd. 
 
Het delen van persoonsgegevens van derden 
Wij verkopen je gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is 
voor de uitvoer van onze overeenkomst of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Met 
bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Google Analytics 
Voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van onze website houden wij middels 
het statistiekprogramma Google Analytics algemene bezoekgegevens bij zoals de meest 
opgevraagde pagina's of ingegeven zoekwoorden. Als je tijdens het bezoek aan onze website 
ingelogd bent via je Google-account dan plaatst Google automatisch een aantal cookies 
waarvoor je Google dan toestemming geeft. De informatie die Google verzamelt, zoals jouw 
IP-adres, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Persoonsgegevens die Google Analytics 
verzamelt, worden na 2 jaren verwijderd. Bekijk het privacybeleid van Google Analytics. 
 
Cookies 
 
Cookies op onze website 
Wij maken op onze website gebruik van cookies wat kleine tekstbestanden zijn die door de 
websites die jij bezoekt, op jouw computer of mobiele apparaat gezet worden. Wij 
gebruiken ze om het gebruik van onze website beter te laten functioneren en gemakkelijker 
te maken en om te meten of bezoekers vlot en makkelijk de gewenste informatie kunnen 
vinden.  

https://www.mollie.com/nl/privacy
https://www.mollie.com/nl/privacy
https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
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Eerste bezoek aan de website 
Bij jouw eerste bezoek aan onze website vragen we je toestemming voor het plaatsen van 
cookies. Als je je wilt afmelden voor cookies kun je dit doen door je internetbrowser zo in te 
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Wel is het dan zo dat je meestal nog maar een 
gedeeltelijke toegang hebt tot betreffende website. Daarnaast kun je ook alle eerder 
opgeslagen informatie via je browserinstelling verwijderen. 
 
Inlog-cookies 
Bij het aanmaken van je account op deze website waarbij je daarna inlogt, slaan we een 
tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat 
geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. 
Bij het inloggen zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login-informatie en 
schermweergave-opties. De inlog-cookies zijn 2 dagen geldig en de schermweergave-opties-
cookies zijn 1 jaar geldig. Een ‘Herinner mij’-cookie wordt 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt 
van jouw account, worden de login-cookies verwijderd. 
Als je een bericht wijzigt of publiceert, wordt een aanvullende cookie door je browser 
opgeslagen die geen persoonlijke data bevat en enkel het post-ID in zich heeft van het artikel 
wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na 1 dag verlopen. 
 
Cookies van derde partijen 
Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden zoals bijvoorbeeld  de sociale 
media-bedrijven. Via de websites van betreffende bedrijven kun je hun privacybeleid 
bekijken. Zie ook in dit document onder de subtitel ‘Sociale Media’. 
 
Permanente cookies 
Met deze cookie herkennen wij je bij een volgend bezoek. We kunnen er bijvoorbeeld 
taalvoorkeuren mee opslaan. Indien gewenst kun je deze cookie verwijderen via je 
internetbrowser. 
 
Sessie-cookies 
Dit zijn tijdelijke cookies (na het sluiten van je internetbrowser worden ze verwijderd) die 
ons laten zien welke pagina’s je bekijkt. Zo kan onze website verder geoptimaliseerd 
worden. 
 
Cookies bij reactieplaatsing 
Bij het achterlaten van een reactie op onze website kun je aangeven of jouw naam,                  
e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Zo hoeven jouw gegevens 
niet steeds opnieuw ingevuld te worden in een nieuwe reactie. Deze cookies gelden 1 jaar. 
Als je als bezoeker een reactie achterlaat op de website dan verzamelen we de gegevens 
zoals getoond in het reactieformulier, het IP-adres en de browser-user agent als hulp voor 
spam te detecteren.  
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Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (ofwel ‘hash’) kan worden 
gestuurd naar de Gravatar-service indien je dit gebruikt. Na goedkeuring van jouw reactie is 
je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie. Bekijk het privacybeleid van 
Gravatar.  
 
Nieuwsbrief 
Wanneer je bent ingeschreven op een van onze hierna genoemde zaken dan kun je je hier te 
allen tijde voor uitschrijven. Bij een door ons ontvangen e-mailbericht kun je door middel 
van de link onderaan in deze mail jezelf uitschrijven. Of anders kun je contact met ons 
opnemen. Het kan gaan om het downloaden van een e-boek dat je bij ons aangevraagd 
hebt, een aanmelding van een training, een aankoop, of een ingevuld contactformulier. 
 
Wij maken gebruik van een e-mailsysteem om je persoonsgegevens (o.a. naam en e-
mailadres) op te slaan. Dit verloopt via de servers van GetResponse. Deze servers zijn 
gevestigd in Amerika waardoor jouw gegevens in dit land kunnen worden doorgegeven, 
opgeslagen en verwerkt. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU VS 
Privacy Shield Framework. Bekijk het privacybeleid van GetResponse. 
 
Ingesloten inhoud van andere websites 
Berichten op onze site kunnen ingesloten ofwel ‘embedded’ inhoud bevatten zoals video’s, 
afbeeldingen of berichten. De ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich 
hetzelfde alsof je die andere websites bezoekt en kunnen dus data over jou verzamelen, 
cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie monitoren alsof je 
een account hebt en ingelogd bent op die site. 
 
Facebook-advertentiecookies 
Wij gebruiken, met jouw toestemming , cookies van Facebook om advertenties beschikbaar 
te stellen en die ervoor zorgen dat er voor jou relevante advertenties kunnen worden 
weergegeven. Bekijk de cookies van Facebook. 
 
Social media 
Op onze website vind je buttons waarmee je onze berichten of webpagina’s kunt delen op 
social media in de vorm van Facebook-likes of Twitter-tweets. Deze buttons werken via 
stukjes code die van de social media-platformen zelf afkomstig zijn en via welke cookies 
worden geplaatst. Wij hebben geen invloed op betreffende social media. Hieronder staan de 
Social Media-platforms vermeld via welke wij buttons hebben geplaatst. Je kunt erop klikken 
voor elk betreffend privacybeleid. 
Bekijk het privacybeleid van Facebook. 
Bekijk het privacybeleid van Twitter. 
Bekijk het privacybeleid van You Tube. 
 
Cookies in-/uitschakelen of verwijderen 
Meer informatie omtrent het in- en/of uitschakelen en/of het verwijderen van cookies kun je 
vinden met behulp van de Help-functie van je internetbrowser of op het internet.  

https://automattic.com/privacy/
https://automattic.com/privacy/
https://www.getresponse.com/legal/privacy-us
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://twitter.com/privacy?lang=en
https://bit.ly/3G8a7ux
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Externe links 
Wij zijn niet verantwoordelijk op onze website voor links die verwijzen naar andere websites 
en daarmee betreffend content en privacybeleid. 
 
Recht op inzien, aanpassen of verwijderen van jouw gegevens 
Je hebt het recht op het inzien, aanpassen of verwijderen van je persoonsgegevens. Hiervoor 
kun je contact met ons opnemen via het e-mailadres vermeld onderaan dit document. Om 
misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren. Zorg ervoor dat 
in (de kopie van) jouw identificatie foto’s en nummers zwart gemaakt zijn ter bescherming 
van jouw privacy. Een reactie kun je verwachten binnen 4 weken. Wij kunnen geen gegevens 
verwijderen die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of 
beveiligingsdoeleinden. 
 
Wij wijzen je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 
toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens voor België en Nederland, zie hieronder. 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-
ons 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Wij hechten ten zeerste belang aan de bescherming van jouw gegevens en nemen passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, gelieve dan contact op te nemen via 
onderstaand e-mailadres. 
 
Contact 
Indien je vragen hebt met betrekking tot ons privacybeleid dan kun je contact opnemen via 
stephanie@stephaniedebonth.com. 
 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
mailto:stephanie@stephaniedebonth.com

