
Privacyverklaring Micro Senses 
 
Micro Senses is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle 
persoonsgegevens die Micro Senses verwerkt van haar websitebezoekers, klanten, leveranciers 
en persoonsgegevens die verstrekt worden aan Micro Senses. 
 
Persoonsgegevens die Micro Senses verwerkt 
Micro Senses verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of 
omdat je deze gegevens zelf aan Micro Senses (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht 
van de persoonsgegevens die Micro Senses verwerkt: 
 

• Voor- en achternaam; 
• Adresgegevens; 
• Telefoonnummer; 
• E-mailadres; 
• Bankrekeningnummer. 

 
De manier waarop Micro Senses gegevens verzamelt 
Micro Senses verzamelt op de volgende manieren persoonsgegevens: 
 

• Je gebruik maakt van de diensten van Micro Senses; 
• Je de website van Micro Senses bezoekt; 
• Je de door Micro Senses verzonden nieuwsbrieven opent; 
• Je contact opneemt met Micro Senses; 
• Je het contactformulier op de website invult. 

 
Met welk doel Micro Senses persoonsgegevens verwerkt 
Micro Senses verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 

• Om je betaling af te kunnen handelen; 
• Je contact met Micro Senses opneemt via het contactformulier op de website en/of een 

bestelling plaatst op de website; 
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen 

voeren; 
• Het nakomen van wettelijke verplichtingen. 

 

Hoe lang Micro Senses persoonsgegevens bewaart  
Micro Senses bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Micro Senses hanteert de volgende 
bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Micro Senses deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als: 
 

• Dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de levering van de producten; 
• Je daarvoor toestemming hebt gegeven; 
• Om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 

 
 



Micro Senses verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden. Als Micro Senses je 
persoonsgegevens voor commerciële doeleinden wil verwerken, doet zij dit alleen na je 
uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kun je dan altijd zonder opgaaf van redenen 
intrekken. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die Micro Senses gebruikt 
Micro Senses gebruikt functionele en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat 
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet 
of smartphone. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens: 

 
• Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen; 
• Je hebt het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
Micro Senses; 

• Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Micro 
Senses een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Micro Senses van je 
bschikt in een computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te 
sturen. 

 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking 
van jouw persoonsgegevens sturen naar info@micro-senses. 
 
Hoe Micro Senses persoonsgegevens beveiligt 
Micro Senses neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@micro-senses.nl. 
 
Wijzigingen privacyverklaring 
Micro Senses heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Elke aanpassing zal op 
deze pagina gepubliceerd worden. Bezoek daarom regelmatig deze pagina om te kijken of de 
privacyverklaring is aangepast. 
 
Contactgegevens Micro Senses 
 
Micro Senses 
Speulderbos 20 
1447 TJ Purmerend  
info@micro-senses.nl 
KvK nummer: 85143677 
Btw-id: NL004056584B65 
 
Contactpersoon: Angela Shah 
 
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 20 juli 2022. 
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