Privacy policy
Bespaarin
Berkenstraat 1B
8924 BW – Leeuwarden
Telefoonnummer: 06-31220438
Email: Info@bespaarin.nl
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden is 60298502. Ons BTW
nummer is NL853848580B01.
www.bespaarin.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Wij zullen er alles aan
doen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt, vertrouwelijk wordt
behandeld. De persoonlijke informatie wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe
kortingen. Voor dit doel geeft u eerst bewust toestemming. Voor andere doeleinden zullen wij u
eerst om uw toestemming vragen. Uw persoonlijke informatie zal niet worden verkocht aan derden
of aan hen ter beschikking worden gesteld. Wij verkopen uw persoonlijke informatie niet. Er is dus
geen sprake van onrechtmatige verwerking.
Gebruik
De persoonlijke informatie die u met ons deelt zullen gebruikt worden voor de volgende doeleinden:
1. Wij hebben uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling
uit te kunnen voeren.
2. Wij slaan met uw toestemming uw persoonlijke informatie en informatie omtrent uw
bestelling op om zo de website te kunnen afstemmen naar uw wensen.
3. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkelingen van de website en
onze acties en aanbiedingen. Tevens ontvangt u mogelijk van ons de nieuwsbrief. Gaat u niet
akkoord met dit gegeven, dan kunt u zich uitschrijven via onze website.
4. Gegevens met betrekking tot het gebruik van de website worden gebruikt om de website te
optimaliseren.
Inzage en correctie
Als klant heeft u inzage in uw gegevens. Een verzoek tot inzage kunt u indienen bij www.
bespaarin.nl via bovenstaande contactgegevens. Daarnaast mag u verzoeken om correctie of
verwijdering van uw persoonsgegevens. Wij zijn gerechtigd geen gehoor te geven aan uw verzoek,
wanneer de gegevens nog relevant zijn. De beoordeling hiervan ligt bij www.bespaarin.nl .
Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Zo kan
www.bespaarin.nl u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. De cookies geven ons
informatie over de gebruiker van de webpagina. Cookies worden gebruikt voor de volgende
doeleinden:
-

het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een
efficiënt gebruik van de website;
het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen
verbeteren;
het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar
mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten
en diensten mogelijk te maken.

U hoeft het toestaan van cookies niet te accepteren. Mogelijk werkt de website dan niet naar zoals u
van ons gewend bent.
Wijziging van de Privacy Statement
www.bespaarin.nl behoudt zich het recht de privacy statement te wijzigen zonder hiervan
mededeling te maken op de andere webpagina’s. Wij raden u dan ook aan altijd eerst de privacy
statement te lezen alvorens een bestelling te plaatsen, zodat u altijd op de hoogte bent. De privacy
statement is het laatst gewijzigd in mei 2014.

