
 

 

PRIVACYVERKLARING 

 

Dit is een privacyverklaring van One Stop Mobile. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan 

met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.  

 

Als u een account aanmaakt voor deze website wordt u gevraagd naar de Kamer van Koophandel 

gegevens van de onderneming, en verder de bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens 

gebruiken wij voor de volgende doeleinden: 

 

- afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan; 

- facturering; 

- informeren over producten, die staan vermeld op de site van One Stop Mobile. Als u geen 

prijs stelt op deze informatie kunt u hierover contact met ons opnemen; 

- verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen. 

 

Cookies: 

Op de website van One Stop Mobile maakt zij gebruik van cookies die door uw browser worden 

opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om in het bestelproces informatie over uw 

bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan de 

website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek geen cookies 

ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden 

van de website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van de website.  

 

Overdracht onderneming 

De mogelijkheid bestaat dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden 

overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden 

overgedragen.  

 

U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zonodig wijzigen op uw 

eigen account. Als u wilt weten welke gegevens One Stop Mobile over u heeft vastgelegd of als u uw 

gegevens wilt wijzigen, kunt u hierover contact met ons opnemen. Ook kunt u One Stop Mobile 

verzoeken om gegevens te verwijderen, dan wel af te schermen.  

 

U wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van One Stop Mobile (die aan u 

ter beschikking is gesteld bij het aanmaken van een account en op de website van One Stop Mobile 

terug te vinden is) en in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn 

(persoons)gegevens. 

 

 


