
 

 

Privacy beleid website Miele Laundry Club 

In dit privacy beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens we van u verzamelen als u onze website bezoekt, 

hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat kader heeft. 

 

Deze site is van Miele Nederland B.V. (“wij” of “ons”), gevestigd aan De Limiet (4131NR) te Vianen ingeschreven 

in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 23040938. 

 

Laatst gewijzigd op 24 oktober 2018. 

 

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN 

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een 

persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres 

zijn. Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 

Miele Laundry Club 

Op de website van de Miele Laundry Club (https://mielelaundryclub.com/) kunt u een Miele Laundry Club account 

aanmaken. Heeft u een account aangemaakt, dan kunt u hiermee online gebruik maken van de diensten die 

worden aangeboden via de Miele Laundry Club. 

 

Voor registratie van uw Miele Laundry Club account en gebruik van de diensten die via de Miele Laundry Club 

worden aangeboden vragen wij de volgende persoonsgegevens: 

 Voornaam en achternaam 

 Adres 

 Telefoonnummer(s) 

 E-mailadres 

 

Deze gegevens gebruiken wij om uw aanvragen binnen Miele Laundry Club goed te kunnen verwerken en om de 

overeenkomst met u (i.e. bestellingen in de Miele Laundry Club) te sluiten en af te handelen. Wanneer u deze 

gegevens niet verstrekt, kunnen wij de door u bestelde dienst(en) mogelijk niet leveren. 

Zodra u besluit uw account op te heffen zullen wij uw gegevens niet langer gebruiken. Wilt u één van 

bovenstaande zaken regelen zonder een Mijn Miele account, neem dan telefonisch contact met ons op. 

 

Afhandelen van vragen en verzoeken 

Op onze website kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier. Vult u dit formulier in, dan vragen wij 

de volgende persoonsgegevens: 

 Voornaam en achternaam 

 Adres 

 E-mailadres 

 Telefoonnummer(s) 

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken, om uw vraag zo snel en zo goed 

mogelijk te kunnen beantwoorden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de volledige beantwoording 

van uw vraag en de afhandeling daarvan. 

 

Klantenservice 

Neemt u contact op met onze klantenservice, dan gebruiken wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, 

zoals uw naam, bedrijfsnaam en contactgegevens. Dit doen wij om uw vragen zo goed mogelijk te kunnen 

beantwoorden. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens op basis 

van artikel 6(f) AVG, omdat wij graag al uw vragen beantwoorden en u voorzien van informatie waarin u 

geïnteresseerd bent. Deze bepaling is niet gebaseerd op een contractuele- of wettelijke verplichting, evenmin als 

een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een contract. Indien u ons de persoonsgegevens niet 

verstrekt, kan dit tot gevolg hebben dat wij uw vraag niet kunnen beantwoorden. 

 

 



 

 

2. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

In sommige gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden. Zo schakelen we derde partijen in om 

uw bestelling te verwerken en te bezorgen. Ook voor andere activiteiten schakelen we derden in. Bijvoorbeeld 

ICT-leveranciers en marketingbureaus die ons ondersteunen bij het versturen van nieuwsbrieven, het uitvoeren 

van online campagnes en het beheer van onze website. 

Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen 

enkel ander doel. Wij hebben afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens. Wij geven uw 

persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte. 

 

3. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 

beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Toegang tot persoonsgegevens wordt 

afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. 

 

Voor onze website maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle 

informatie wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. 

 

4. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID 

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van het statement is beschikbaar 

via onze website. 

 

5. UW RECHTEN 

U heeft het recht ons te verzoeken om: 

- Inzage te geven in uw persoonsgegevens 

- Uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen 

- Verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens 

- Uw persoonsgegevens te beperken 

- Uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde. 

 

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Wet bescherming 

persoonsgegevens of, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo 

spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over 

de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee 

maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We 

zullen u in dat geval informeren. 

 

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

6. CONTACT 

Indien u vragen heeft over dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen via 

support@mielelaundryclub.com. 

 


