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REGLEMENT BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 
TOMMY TELESHOPPING B.V. 

21 oktober 2015 
 

Algemene bepalingen 
 

a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon; 

 

b. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met 
betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, 
ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken 
door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van 
terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het 
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens; 

 

c. verantwoordelijke: de rechtspersoon die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en 
de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. In dit geval Tommy 
Teleshopping; 

 

d. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. In dit geval u als klant 
van Tommy Teleshopping; 

 

e. derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig 
persoon, die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker 
gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken. In dit geval veelal de partners van 
Tommy Teleshopping, waaronder Postorder Groep Nederland B.V.; 

 

f. ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt. In dit geval Tommy 
Teleshopping; 

 

g. toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende 
wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens 
worden verwerkt. 

 
Verwerking persoonsgegevens door Tommy Teleshopping 

 

1. Tommy Teleshopping verwerkt de persoonsgegevens van al haar klanten in 
overeenstemming met de Wet Bescherming persoonsgegevens en op behoorlijke en 
zorgvuldige wijze. 

2. Onder persoonsgegevens vallen: naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en een 
vermelding van eerder van Tommy Teleshopping afgenomen waren/diensten. 

3. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt vooral om u als klant van Tommy 
Teleshopping op een efficiënte manier te helpen op gemakkelijke en vlotte wijze van 
onze diensten gebruik te maken. Tommy Teleshopping verwerkt de persoonsgegevens 
met als doel: 

- Behandeling van uw bestelling; 
- Uitvoering van een met u gesloten koopovereenkomst; 
- Product- en dienst ontwikkeling; 
- Het gebruik van waarschuwingssystemen die worden gebruikt voor het voorkomen 

van fraude en voor het beheersen van kredietrisico’s. 
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- Het informeren van haar klanten via e-mail en/of reguliere post en/of telefoon over 
interessante aanbiedingen en andere soortgelijke producten of diensten van Tommy 
Teleshopping of zorgvuldig geselecteerde partners van Tommy Teleshopping, zodat 
zij u kunnen benaderen door middel van direct marketing. U kunt hiertegen te allen 
tijde bezwaar maken. Zie hiervoor punt 9. 

- U kunt als klant van Tommy Teleschopping kiezen voor diverse betaalmethoden, 
waaronder AfterPay. Indien betalen via AfterPay niet mogelijk is, kan Tommy 
Teleshopping contact opnemen met u om uw bestelling alsnog af te ronden door 
gebruik te maken van een alternatieve betaalmethode, zoals iDeal. 

 

4. Tommy Teleshopping verwerkt de persoonsgegevens slechts indien: 
- de betrokkene voor de verwerking van zijn persoonsgegevens zijn ondubbelzinnige 

toestemming heeft verleend; en/of 
- de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst 

tussen Tommy Teleshopping en de betrokkene; en/of 
- de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen 

waaraan de verantwoordelijke is onderworpen; 
5. Tommy Teleshopping verwerkt de persoonsgegevens slechts voor zover zij, gelet op de 

doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet 
bovenmatig zijn. 

 

Bewaren, corrigeren en verwijderen van persoonsgegevens door Tommy Teleshopping 
 

6. Tommy Teleshopping bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor 
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

7. Wanneer het bewaren van bepaalde persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is, 
worden deze door Tommy Teleshopping zo spoedig mogelijk verwijderd. 

8. Tommy Teleshopping gaat tevens op uw verzoek over tot aanvulling, verbetering, 
afscherming of verwijdering van diens persoonsgegevens. U kunt uw gegevens 24 uur 
per dag bijwerken via uw account op www.tommyteleshopping.be. 

9. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met Tommy Teleshopping via het contactformulier, via 
een brief aan de afdeling Klantenservice, Postbus 1 9 06, 4801 BX, B re d a of door 
te bellen met de klantenservice van Tommy Teleshopping op 070-658220 (€ 0 , 3 0  
per minuut.) De klantenservice is geopend op werkdagen tussen 09:00 en 16:45 en 
vrijdag tot 16:00 uur. 

10. Verwijdering houdt vernietiging in, althans een zodanige bewerking dat  de desbetreffende 
persoonsgegevens niet langer herleidbaar zijn tot de betrokkene op wie de 
persoonsgegevens betrekking hebben. 

11. Tommy Teleshopping heeft beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen 
dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de 
wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze website. Tommy 
Teleshopping werkt onder andere met een firewall om te voorkomen dat anderen toegang 
krijgen tot uw persoonlijke gegevens. 

 

Geheimhouding 
 

12. Het kan voorkomen dat Tommy Teleshopping derden inhuurt voor het verwerken of 
analyseren van gegevens, waaronder uw persoonsgegevens die Tommy Teleshopping 
op haar website verzamelt. Deze derden, waaronder ook personen die belast zijn met de 
uitvoering van technische werkzaamheden ter onderhoud van de databestanden met 
persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van alle  persoonsgegevens 
waarvan zij kennis kunnen hebben. 

http://www.tommyteleshopping./
http://www.tommyteleshopping.com/faq/index/contact


3  

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

#Persoonsgegevens 
13. Tommy Teleshopping is onderdeel van OmniChannel Group B.V. Tommy Teleshopping 

kan uw persoonsgegevens ook delen met zusterbedrijven die onderdeel zijn van 
OmniChannel Group B.V., waaronder Postorder Groep B.V., TelTV B.V., JML Benelux 
B.V. en partners Hoogtij DM en 3BM. Zij kunnen u benaderen via e-mail, telefoon of 
reguliere post over interessante aanbiedingen en informatie over andere soortgelijke 
producten of diensten, tenzij u hiertegen schriftelijk bezwaar maakt. Zie hiervoor punt 9. 

 
14. Tommy Teleshopping verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden ter verdere 

verwerking voor zover dit in overeenstemming is met de onder punt 3 vermelde 
doelstellingen van de verwerking, dan wel Tommy Teleshopping daartoe wettelijk 
gehouden is, dan wel de betrokkene voor deze verwerking zijn ondubbelzinnige 
toestemming heeft verleend. Onder deze derden vallen onder meer Postorder Groep 
Nederland B.V. 

 

Cookies 
 

15. Tommy Teleshopping kan gegevens verzamelen over de manier waarop u van de 
website gebruik maakt. Dit gebeurt via ‘cookies’. Cookies zijn stukjes informatie die door 
de web browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer, tablet of smart 
phone. Door het gebruik van cookies is Tommy Teleshopping in staat te beoordelen hoe 
populair de diverse onderdelen van de site zijn en de navigatie op de site te verbeteren. 
Deze gegevens worden echter niet opgenomen in uw persoonsgegevens. Als u na een 
eerste bezoek aan onze website nogmaals een bezoek aan onze website brengt, zal 
onze computerserver automatisch de cookie herkennen en informatie doorgeven over 
uw laatste bezoek. Dit betekent dat bij elk bezoek aan onze website automatisch uw 
(tijdelijke) IP-adres wordt herkend en de website of e-mail van herkomst. De meeste 
browsers accepteren cookies automatisch. U kunt de instellingen van uw browser 
aanpassen om deze automatische acceptatie uit te schakelen. In dat geval heeft u geen 
mogelijkheid meer om als geregistreerd gebruiker van de online diensten gebruik te 
maken. Als alternatief kunt u de cookies die op uw PC worden opgeslagen, regelmatig 
wissen. 

 

Informatieplicht Tommy Teleshopping 
 

16. Zodra Tommy Teleshopping persoonsgegevens uw persoonsgegevens verkrijgt, 
informeert Tommy Teleshopping u direct over de identiteit van Tommy Teleshopping, de 
doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens, alsmede op welke wijze de 
persoonsgegevens worden verwerkt, door middel van een e-mail waarin u  wordt 
gewezen op het onderhavige Reglement gepubliceerd op de website van Tommy 
Teleshopping. 

 

Melding 
 

17. De verwerking van persoonsgegevens door Tommy Teleshopping voor de onder punt 3 
vermelde doelstellingen wordt gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 
Hiertoe is Tommy Teleshopping wettelijk verplicht op basis van artikel 27 Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. 

 

  



4  

Vragen 
 

18. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van ons Reglement Persoonsgegevens of indien 
u van mening bent dat onze website of ons handelen hiermee niet in overeenstemming 
is, vragen we u contact op te nemen met onze Klantenservice via het contactformulier, 

via brief aan de afdeling Klantenservice, Postbus 1906, 4 8 01 B XH, Breda of door 
t e bellen met onze klantenservice op 070-658220 (€ 0,30 per minuut.) De klantenservice 
is geopend op werkdagen tussen 09:00 en 16:45 en vrijdag tot 16:00 uur. Daarnaast 
kunt u uw gegevens 24 uur per dag bijwerken via uw account op 
www.tommyteleshopping.be. 

 

Wijziging Reglement Persoonsgegevens 
 

19. Tommy Teleshopping behoudt zich het recht voor om dit Reglement op ieder door haar 
gewenst tijdstip te wijzigen. Wijzigingen of aanvullingen op dit Reglement worden op de 
website van Tommy Teleshopping gepubliceerd. Tommy Teleshopping raadt u aan dit 
gedeelte regelmatig te raadplegen. 

 

Overige 
 

20. Voor elk websitebezoek, transactie of overeenkomst via onze website gelden de 
algemene voorwaarden van Tommy Teleshopping, waaronder dit Reglement. Dit wordt 
voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt door middel van een e-mail 
waarin u wordt gewezen op het onderhavige reglement bescherming persoonsgegevens 
gepubliceerd op de website van Tommy Teleshopping. 

http://www.tommyteleshopping.com/faq/index/contact
http://www.tommyteleshopping.com/
http://www.tommyteleshopping.be./

