
PRIVACY & BEVEILIGING 
Als Unieks zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 
doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te 
nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
Unieks 
Bostsestraat 44, 3300 Tienen, België 
contact@unieks.be 
+32 494066651 
Ondernemingsnummer: 0679877057  
Btw-nummer: BE0679877057  
 
1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden Unieks verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en 
rechtsgronden : om bestellingen door u geplaatst te kunnen opvolgen en verzenden. 
 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen: 
- Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben 
verkregen. 
 
2. Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzenden van onze pakketten en brieven via 
BPOST 
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- 
overeenkomst hebben afgesloten. 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van 
uw persoonsgegevens te waarborgen. 
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is.  
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U 
heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  

 
3. Bewaartermijn 
Unieks bewaart persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt 
dan wel op grond van de wet is vereist.   
 
4. Uw rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van 
u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. 
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) 
door ons of door eé́n van onze verwerkers. 
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in 
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij 
gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 

mailto:contact@unieks.be


5. Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. 
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende 
autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

 
6. Wijziging privacy statement 
Unieks kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op 
onze website.  
 
7. Over de gegevensverwerking  
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, 
welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.  
 

7.1. Webwinkelsoftware: Woocommerce  
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Woocommerce. Persoonsgegevens die u 
ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij 
gedeeld. Woocommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons ondersteuning te bieden, 
zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Woocommerce is op basis van 
de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende 
beveiligingsmaatregelen te nemen. Woocommerce maakt gebruik van cookies om 
technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software.  
 

7.2. Webhosting: Vimexx  
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Vimexx. Vimexx verwerkt 
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel 
kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen 
persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. 
Vimexx is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.  
 

7.3. E-mail en mailinglijsten: MailChimp & Vimexx 
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-
mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die 
geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze 
nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd 
opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die 
inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht 
voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in 
het kader daarvan informatie met derden te delen.  
Vimexx: Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van 
Vimexx. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen 
om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. 
Vimexx heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer 
vertrouwelijk.  

 
7.4. Payment processors: Mollie  

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik 
van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en 
uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende 
technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 
beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de 



dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens 
met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de 
bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van 
Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet 
langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.  
 

7.5. Beoordelingen: eigen platform  
Wij verzamelen reviews via ons eigen platform. Als u een review achterlaat dan bent u 
verplicht om uw naam, woonplaats en e- mailadres op te geven. Unieks publiceert uw naam 
en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Unieks contact met 
u opnemen om een toelichting op uw review te geven. Unieks heeft passende technische en 
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Alle 
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw 
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening 
waarvoor Unieks derden inschakelt.  

 
7.6. Verzenden en logistiek: Bpost 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij 

maken gebruik van de diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is 

daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost delen. 

Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In 

het geval dat Bpost onderaannemers inschakelt, stelt Bpost uw gegevens ook aan deze 

partijen ter beschikking.  

 


