Privacy Policy
Wanneer u onze website www.kidzzbelts.nl of www.kidzzbelts.com gebruikt, kunnen er persoonsgegevens worden verzameld
en verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd persoon of een persoon die identificeerbaar is door deze
persoonsgegevens. Kidzzbelts verbindt zich ertoe open en transparant te zijn over hoe we persoonsgegevens van onze klanten,
zakenpartners en andere personen verzamelen, gebruiken en beschermen. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we te
werk gaan, we geven bijvoorbeeld aan welke soort persoonsgegevens door ons worden verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Kidzzbelts kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kidzzbelts, en/
of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kidzzbelts verstrekt. Wij kunnen de
volgende persoonsgegevens verwerken:
•
•
•
•
•

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar ons. Kidzzbelts zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Waarom Kidzzbelts gegevens nodig heeft
Kidzzbelts verwerkt uw persoonsgegevens om uw winkelervaring te optimaliseren. Met de verzamelde informatie
kunnen wij u toegang bieden tot alle onderdelen van onze website, u goederen of diensten leveren waar u om vraagt. Zo kunnen wij telefonisch contact met u op nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/
of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast gebruiken
en analyseren wij de verzamelde informatie om onze bedrijfsactiviteiten te beheren, ondersteunen, verbeteren en te
ontwikkelen. Voorts, voor zo ver u daarin hebt toegestemd, gebruiken wij uw gegevens mogelijk ook om u per e-mail te
informeren over andere producten en diensten die wij aanbieden en mogelijk interessant zijn voor u.

Delen met anderen
Wij zullen alle gegevens die we verzamelen vertrouwelijk behandelen. We verstrekken uw persoonsgegevens alléén
aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een bestelling, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Indien ons bedrijf een joint venture aangaat met, wordt verkocht aan, of fuseert met een ander bedrijf, worden uw
gegevens bekend bij onze nieuwe zakelijke partners of eigenaren.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kidzzbelts verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Wij zijn als volgt te bereiken:
Adres: 			
Windmolen 6, 7609 NN Almelo, Nederland
KvK: 			51569655
Telefoon: 		
+31(0)546454301
E-mailadres:		
info@kidzzbelts.nl

Wijzigingen in privacy beleid
Alle toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid worden bekend gemaakt via onze website en waar
noodzakelijk, verzonden via een e-mailbericht.

Cookies
Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die wij op uw computer opslaan. Tenzij u, bij het invullen van uw gegevens,
hebt aangegeven bezwaar te hebben tegen cookies, zet ons systeem cookies op uw computer wanneer u op de website
inlogt. Cookies maken het gemakkelijker voor u om in te loggen en onze site te gebruiken bij toekomstige bezoeken aan
onze website. Ook kunnen wij door middel van deze cookies het verkeer op onze website controleren en de inhoud van
de website op u afstemmen. U kunt uw computer zodanig instellen dat deze cookies weigert. Hoe u dit kunt doen, kunt
u lezen op www.aboutcookies.org. Als u uw computer instelt op het weigeren van cookies, kunt u echter bepaalde
functies van onze website niet gebruiken. Indien u in de toekomst geen cookies wilt ontvangen, kunt u dit doorgeven
aan onze klantenservice.

