
Privacyverklaring

PB Lifestyle respecteert de privacy van haar contacten, in het bijzonder de rechten met betrekking 
tot de geautomatseerde verwerking van persoonsgegevens.

Vanwege volledige transparante met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en 
geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de 
mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informate over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de 
website van de Autoriteit persoonsgegevens: htps:::autoriteitpersoonsgegevens.nl:nl.

De huidige beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat 
een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - eetelijke bepaalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):
PB Lifestyle (PB), Carel Willinksingel 322, 3059 WD  Roterdam.

Artikel 2 - eel veraalelen van gegeven

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informate over een geïdenticeerde of 
identiceerbare natuurlijke persoona als identiceerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon 
die direct of indirect kan worden geïdenticeerd, met name aan de hand van een identicator zoals 
een naam, een identicatenummer, locategegevens, een online identicator of een of meer 
elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetsche, psychische, economische, 
culturele of sociale identteit. 

Wij gebruiken jouw gegevens om je bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. 
Voor het overige gebruiken wij deze gegevens uitsluitend met jouw toestemming. ‘PB Lifestyle’ 
verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden en stellen het uitsluitend aan derden ter 
beschikking die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.

Artikel 3 - kw rectlen lel belrekking lotl ww gegeven

Op grond van artkel 13 lid 2 sub b AVG heef eenieder recht op inzage van en recticate of wissing 
van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betrefende verwerking, alsmede het recht 
tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze 
rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via pblifestyle@home.nl

U kunt nieuwsbrieven krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, 
stuurt u ons een e-mail of meld u zich hiervoor af.

Artikel 4 - eewaarlerlijn gegeven

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij
wet is bepaald. Wilt u speciieke gegevens inzien, wijzigen of wissen, dan kan dat door contact met 
ons op te nemen.

Artikel 5 – eebrwik eebile

1. PB maakt voor zijn website gebruik van acteve hostng die tot doel heef een veilige 
omgeving aan iedere bezoeker te bieden. PB spant zich in voor een veilige omgeving en zal 
onderdelen met betrekking tot betalingen uitbesteden aan gespecialiseerde derden partjen 



die betaalprocessen beschermen met een zogeheten SSL:SSL-beveiligde verbinding én hierin 
gespecialiseerd zijn.

2. De bezoeker vrijwaart de beheerder en PB voor enige schade die ontstaat ten gevolge van 
een slecht beveiligde verbinding aan de zijde van de bezoeker zelf. Niet limitateve 
voorbeelden hiervan zijn het gebruik van onveilige WiFi-netwerken, out-of-date virus -en 
besturingsprogramma’s, efecten van hacking, etc.

3. De websites van PB zijn te allen tjde beschikbaar met een zogeheten veilige 
SSL:TLSverbinding. Bezoeker herkent deze verbinding aan het slotje in de adresbalk van de 
webbrowser, staat dit slotje er niet dan verzoekt PB bij deze aan bezoeker dit onverwijld 
kenbaar te maken via: pblifestyle@home.nl en laat bezoeker onder geen enkele 
omstandigheid gegevens achter.

Artikel 6 – Protceuwre ualalekken

Indien zich de onwenselijk situate voordoet waarbij door toedoen van kwaadwillende de
kleinste dreiging aanwezig is voor (mogelijke) datalekken dan zal PB conform de met
betrokkene gesloten verwerkovereenkomst(en) handelen, inhoudende dat wij het potentile
lek rapporteren bij de hiertoe bevoegde instante en een IT-deskundige het probleem laten
vaststellen en verhelpen, alsmede personen opgenomen in de database onverwijld op de
hoogte zullen brengen, zodat ingezonden gegevens te allen tjde veilig zijn en de veiligheid
kan worden gewaarborgd.

Artikel 7 – nnootrlatie otpa ue webile

De informate op de website(s) van PB is met de grootst mogelijke zorg tot stand
gekomen, onverlet dat op de website(s) vermelde informate berust op een momentopname,
derhalve is informate op onze website(s) informatef en indicatef van aard. Voorts kunnen
aan type- en spelfouten geen rechten worden ontleend en dient de gehele inhoud van de
website(s) als vrijblijvend te worden beschouwd.

Artikel 8 – iiewwbrieo
1. Betrokkene ontvangt uitsluitend periodieke waardevolle informate (“nieuwsbrief”) als 

betrokkene zich actef voor de nieuwsbrief van PB aanmeldt of heef aangemeld. Dit 
betekent dat betrokkene geen nieuwsbrief ontvangt als er geen expliciete en acteve 
aanmelding heef plaatsgevonden. Zodra betrokkene zich heef aangemeld wordt het 
emailadres tezamen met de datum van registrate en diverse technische gegevens in een, 
naar maatstaven van redelijkheid beveiligde, omgeving opgeslagen.

2. Betrokkene kan zich via iedere ontvangen nieuwsbrief automatsch afmelden via de 
afmeldlink en de hieraan gekoppelde routne.

3. Afmelding kan op ieder moment én zonder opgaaf van reden.

Artikel 9 – oototkie

PB gebruikt functonele, analytsche en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij 
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of 
smartphone van betrokkene. PB gebruikt cookies met een puur technische functonaliteit. Deze 
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van 
betrokkene onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten 



werken en deze te kunnen optmaliseren. Daarnaast plaatst PB cookies die het surfgedrag van 
betrokkene bijhouden zodat PB op maat gemaakte content en advertentes kan aanbieden. 
Betrokkene kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat. Daarnaast kan betrokkene alle informate die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van de browser verwijderen.

Artikel 10 - Totepaaelijk rectl

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de 
woonplaats:vestgingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent 
deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wetelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 11 - ootnlacl

Voor vragen, klachten of productnformate kunt u zich richten tot:
Patricia ter Bogt, pblifestyle@home.nl


