
Privacy beleid 
  
Speelement respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw 
gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige 
zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Speelement zal uw persoonlijke 
gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn 
betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.  
 
Speelement gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:  

• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en 
betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de 
hoogte te houden. 

• Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers 
helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

 
Speelement verkoopt uw gegevens niet  
Speelement zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan 
derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze 
werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw 
gegevens te respecteren. 
 
Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Speelement 
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw 
gegevens omgaan. Uw gegevens zullen echter te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk 
worden behandeld.  
 
Wie heeft toegang tot uw gegevens? 
We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze 
dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, leveranciers of reparateurs, 
productondersteuning, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. 
Partijen zoals datamanagement-platforms, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus 
komen in beeld zodra we u persoonlijk advies willen geven of gerichte advertenties laten zien, 
bijvoorbeeld op basis van uw interesse in bepaalde producten. In verdachte situaties zijn we verplicht 
om klantgegevens te delen met overheidsinstanties. 
De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een 
dienst te leveren namens Speelement. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en 
beschermen van uw gegevens.  
 
Hoe lang bewaren we uw gegevens? 
We bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle 
data die we van u hebben. 
 
Wat zijn uw rechten? 
Uiteraard blijft u de baas over uw gegevens. Wilt u gratis inzage krijgen in uw persoonsgegevens en 
een kopie ontvangen? Of wilt u uw gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of u e-
mailvoorkeuren aanpassen? Geen probleem. Laat het ons weten per e-mail (info@speelement.nl). 
Op die manier kunt u ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor 
marketingdoeleinden of aangeven dat u vindt dat uw privacy zwaarder weegt dan ons belang. In dat 
geval bekijken we de situatie opnieuw. 
 



We willen zeker weten dat u écht uzelf bent. Daarom kunnen we aanvullende informatie van u 
vragen om uw identiteit vast te stellen. Dat doen we ook bij onduidelijke verzoeken. 
 
Heeft u vragen of klachten? 
Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van u privacy kunt u contact 
opnemen via: info@speelement.nl. 
 


