Privacybeleid
DeBesteBlijmakers stelt uw vertrouwen als klant zeer op prijs en ziet het dan ook als haar
verantwoordelijkheid uw privacy te beschermen. Hiermee laat ik u als bezoeker van DeBesteBlijmakers
weten welke gegevens er worden verzameld wanneer u deze website bezoekt en/of een bestelling plaatst
en wat ik met uw gegevens doe.
Onderstaand privacybeleid is dan ook alleen van toepassing voor de site en de diensten van
DeBesteBlijmakers en niet voor het privacybeleid van andere bedrijven of bronnen waarvan een link op
de site staat.
DeBesteBlijmakers is ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van welke andere site dan ook.
Door gebruik te maken van de site van DeBesteBlijmakers geeft u aan dit privacybeleid te accepteren.
DeBesteBlijmakers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt zorg voor
vertrouwelijke behandeling van alle persoonlijke gegevens die een klant verschaft.
Gebruik van verzamelde gegevens:
Gebruik van diensten:
Wanneer u een bestelling plaatst, vragen we alleen om uw gegevens die relevant zijn om deze bestelling
naar behoren uit te voeren. DeBesteBlijmakers zal deze gegevens niet combineren met evt. andere
persoonlijke gegevens waarover zij beschikt.
Communicatie:
Wanneer u een e-mail of andere berichten stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit alleen
om op een later tijdstip op een vraag of bestelling terug te komen. Deze gegevens worden opgeslagen op
eigen beveiligde servers DeBesteBlijmakers of die van een derde partij. DeBesteBlijmakers zal deze
gegevens niet combineren met evt. andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt.
Cookies:
DeBesteBlijmakers verzamelt gegevens om een beter inzicht te krijgen in haar klanten, zodat de diensten
hierop afgestemd kunnen worden.
Verder maakt DeBesteBlijmakers gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe bezoekers
de site gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden
overgebracht naar beveiligde servers van DeBesteBlijmakers of die van een derde partij. Deze informatie
wordt gebruikt om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website activiteit op te
stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik.
Doeleinden:
DeBesteBlijmakers verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in dit privacybeleid.
Derden:
Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.
Persoonsgegevens:
DeBesteBlijmakers biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die is verstrekt.
Controle en vragen:
DeBesteBlijmakers zal regelmatig controleren of zij aan dit privacybeleid voldoet. Voor vragen kunt u te
allen tijde contact met haar opnemen.
DeBesteBlijmakers zal regelmatig controleren of zij aan dit privacybeleid, opgesteld op 21 mei 2018,
voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen:
DeBesteBlijmakers
Ingrid Poels
info@debesteblijmakers.nl

