Privacy
Privacy statement
Het privacy statement is een beleid wat je op elke website terug hoort te vinden. Dus vandaar
hier ook! Te meer omdat bij bijv. een aankoop je ook je adres achterlaat, dus het is belangrijk
dat daar vertrouwelijk mee om wordt gegaan en dat in een statement staat. Mocht je na het
lezen van onderstaand privacy statement vragen hebben kan je altijd contact opnemen via
info@balloon-shop.nl.
Algemeen
Door gebruik te maken van de website van balloon-shop.nl accepteer je het privacy beleid.
Alle gegevens die verzameld worden blijven vertrouwelijk en worden met zorg behandeld.
Balloon-shop respecteert dan ook nadrukkelijk de privacy van iedere gebruiker.
Cookies
Cookies zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst. Deze website maakt daar
gebruik van. De cookies op deze website geven informatie met betrekking tot
persoonsidentificatie. De meeste browsers accepteren cookies automatisch maar je kunt dat
veranderen zodat je zelf kan aangeven waar en wanneer je een cookie accepteert of weigert.
Het kan dan wel zo zijn dat bepaalde functies van de website niet goed werken.
Google analytics ( een cookie ) is gekoppeld aan deze website. Dit om te kunnen zien hoe de
website gebruikt wordt door de bezoekers en klanten van balloon-shop en wat daar
eventueel aan verbeterd kan worden.
Nieuwsbrief
Je kan je altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief, helemaal onderaan de nieuwsbrief kan je
hiervoor op een link klikken. Je kan hiervoor ook mailen naar info@balloon-shop.nl
Derden
Je gegevens worden op geen enkele manier verkocht aan anderen of gebruikt door anderen.
Met hierbij de uitzondering van bijv. de applicatie google analytics. De gegevens die hiermee
verkregen worden zijn puur bedoeld om gebruik van de website en de bezoekerservaring nog
beter te maken.
Mochten er dingen op de website veranderen en daardoor bijv. ook het cookie beleid dan
kunt u hier altijd het meest recente privacy statement vinden.
Persoonlijke informatie
Als je een bestelling plaatst bij balloon-shop kan je kiezen of je een account aanmaakt of als
‘gast’ af rekent. In beide gevallen laat je je adres achter zodat er een verzending kan
plaatsvinden. Het veranderen, inzien of verwijderen van deze persoonlijk informatie is
mogelijk. Hiervoor kan je contact opnemen met balloon-shop.
E-mails die verstuurd worden naar balloon-shop kunnen mogelijk bewaard worden.
Vragen n.a.v. het lezen van dit privacy statement? Mail dan gerust met info@balloon-shop.nl

