
Privacy beleid  

  
Op 25 Mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie 
(EU). De Wet bescherming persoonsgegevens(Wbp) geldt dan niet meer.  

Twice as Nice gevestigd aan de Admiraliteitskade 91A, 3063EH te Rotterdam, en is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring.  

Contactgegevens:  
Twice as Nice Admiraliteitskade 91A 3063EH Rotterdam  

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Twice as Nice verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

Voor- en achternaam 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres  

 Bankrekeningnummer wanneer deze is opgegeven bij retour betaling of uitbetaling 

 Overige gegevens in correspondentie en telefonisch 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken 
Twice as Nice verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

  Afhandeling van betaling  

  Verzenden van onze nieuwsbrief, informeren over updates en/of folders  
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 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te  
kunnen voeren  

  U te informeren over evt. wijzigingen van onze diensten en producten  

Hoelang we de persoonsgegevens bewaren? 
Twice as Nice bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig i.v.m. verkoop en 
uitbetaling van uw goederen tevens is er een fiscaal bewaarplicht van 7 jaar.  
 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Twice as Nice deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het 
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke 
verplichting.  

Uw adres gegevens worden indien nodig bij verzendingen gedeeld met PostNL voor het 
afleveren van pakketten.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming door de gegevensverwerking 
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
Twice as Nice en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u 
bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in 
een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar 
info@twiceasnice.nl.  

Persoonsgegevens beveiligen 
Twice as Nice neemt de bescherming serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, onbekende openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijzigingen tegen te gaan.  

  

info@twiceasnice.com | 010-4131320

mailto:info@twiceasnice.com
mailto:info@twiceasnice.com

