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Deze pagina is aangepast op 15 februari 2021  

Over To Remember me By Pom 

 

To Remember me BY POM staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

81762402. 

By Pom is de handelsnaam van o.a. To Remember me.  

 

Contactgegevens: To Remember me BY POM 

Groen van prinstererstraat 30 

7391KW Twello 

info@torememberme.nl 

 

 

Waar gebruiken we de gegevens voor? 

 

Het enige waar wij de gegevens voor gebruiken is voor het versturen van bestelde 

producten.  

 

 

SSL-verbinding 

De webshop is gemaakt in Wordpress en voorzien van een SSL certificaat. Dat houd in dat 

het een beveiligde SSL verbinding heeft. Dit kun je o.a. zien aan https ipv http. Ook zal het 

aangeven in de balk dat het een beveiligde verbinding heeft. 

 

Contact 

 

Wanneer er gegevens niet goed zijn ingevuld kan er contact met de klant worden 

opgenomen. Dat kan telefonisch zijn met bovenvermeld 06-nummer of via info@bypom.nl 

 

 

Gegevens van een bestelling en/of e-mailcontact 

Wanneer er een bestelling is geplaatst wordt er naar je NAW-gegevens (naam, adres, 

woonplaats), het e-mailadres en telefoonnummer gevraagd. 

 

Deze gegevens zijn nodig om: 

- De bestelling te kunnen versturen 

- De klant te kunnen contacteren over vragen met betrekking tot de bestelling 

 

Nadat de bestelling is verzonden, worden de contactgegevens niet opgeslagen. 

To Remember me is niet BTW plichtig, dus ook niet verplicht de bestellingen op te slaan. 

 

Onze e-mails worden maximaal 2 jaar bewaard. 

Dit om wellicht vragen te kunnen beantwoorden m.b.t. de bestelling nadat deze geleverd is, 

i.v.m. eventuele lopende garanties en het herroepingsrecht. 

 

De gegevens worden na deze termijn op een gedegen wijze vernietigd. 

Derden 



Persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht. 

 

Welke derden zijn betrokken bij jouw persoonlijke gegevens? 

Om een IDEAL betaling te kunnen uitvoeren is onderstaande provider de enige derde. 

 

- Mollie Payments; Mollie is de betaalprovider, zij zorgen voor een uiterst veilige 

betaalomgeving. 

                Bekijk hier het privacy beleid van Mollie 

 

Gegevensbeveiliging en bewaartermijn persoonlijke gegevens 

Alle verstrekte gegevens worden op een beveiligde server en computer bewaard. 

Zoals hierboven vermeld worden e-mailgegevens na 2 jaar en de NAW- en bestelgegevens 

gelijk vernietigd. 

Cookies 

Wij gebruiken geen cookies. 

Doeleinden 

Alle gegevens worden dus enkel en alleen gebruikt om met de klant te kunnen 

corresponderen over de bestelling en deze te verwerken en te versturen. 

 

 

Ben jij jonger dan 18 jaar? 

De website van To Remember me  is voor een ieder toegankelijk. 

Wanneer je jonger dan 18 jaar bent mag je geen persoonlijke gegevens verstrekken zonder 

toestemming van een ouder en/of voogd.  

 

 

Datalekken 

Als webshop-ondernemer is To Remember me BY POM verplicht om bij eventuele datalekken 

een melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Wat is een datalek? 

Dit is een incident met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens, waarbij een 

onbevoegd iemand; toegang heeft gekregen tot, wijzigingen heeft aangebracht in, 

gegevens vernietigd van, of gegevens heeft laten vrijkomen – van persoonsgegevens, 

zonder dat dit de bedoeling was. 

 

 

Vragen en/of opmerkingen 

Deze privacyverklaring wordt regelmatig door To Remember me BY POM getoetst aan de 

wettelijke eisen dit op het moment gelden. 

Heeft U toch nog vragen en/of opmerkingen ten aanzien van deze privacyverklaring? 

Neem dan contact op via info@torememberme.nl 

 

 

 

https://www.mollie.com/nl/privacy

