Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring geeft aan hoe Bakker2wielers.nl omgaat met uw gegevens en hoeveel
waarde wij hechten aan het veilig stellen en houden van uw privacygegevens. Bakker2wielers.nl
is er alles aan gedaan en zet zich maximaal in om uw gegevens te beschermen. Wanneer we u
vragen bepaalde informatie in te vullen ter identificatie bij gebruik van deze website, is dit geheel
in lijn met deze Privacyverklaring. Bakker2wielers.nl mag deze Privacyverklaring van tijd tot tijd
aanpassen door middel van het aanpassen van deze pagina. U kunt deze pagina bezoeken om
te kijken of de huidige Privacyverklaring nog steeds naar uw wens is.

Welke gegevens verzamelen wij
We verzamelen mogelijk onderstaande gegevens:
•
•
•

Naam
Contact informatie
Demografische informatie zoals postcode

Wat doen wij met de verzamelde gegevens
Wij gebruiken deze informatie om ons aanbod nog beter af te stemmen op uw behoefte en u een
nog betere service te kunnen bieden.
•
•

Interne dataopslag
We kunnen deze data gebruiken ter verbetering van service en productaanbod.

Veiligheid
Bakker2wielers zal zich maximaal inspannen om te zorgen dat uw informatie veilig is. Ter
voorkoming van ongeautoriseerde toegang of uitsluiting, hebben wij verschillende procedures in
het leven geroepen om de informatie welke wij online verzamelen te bewaken.

Hoe wij omgaan met cookies
Een cookie is een klein bestand welke toestemming vraagt om op de harde schijf van uw
computer te mogen staan. Indien u hiervoor akkoord geeft, wordt het cookie bestand toegevoegd
en helpt deze bij het analyseren van internetverkeer of laat het weten wanneer u een bepaalde
site bezoekt. Cookies helpen om persoonlijk te kunnen reageren.
Wij gebruiken een verkeersbronnen bestandscookie om te identificeren welke pagina's u bezoekt.
Dit helpt ons om verkeer naar bepaalde pagina's op onze website te analyseren en te verbeteren,
zodat u nog beter vindt wat u zoekt. Wij gebruiken deze date enkel en alleen voor statistische
doeleinden.
Samenvattend, cookies helpen ons om voor u een betere website te maken. Door deze cookies
toe te staan kunnen wij monitoren welke pagina's u bruikbaar vindt en welke niet. Een cookie leidt
in geen geval tot toegang tot uw computer of enige informatie over u als persoon, behalve de
informatie die u toestaat te delen met ons. U kunt ervoor kiezen de cookies te accepteren of te
weigeren. De meeste webbrowsers (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.) accepteren cookies
automatisch.

Links naar andere websites
Onze website kan externe links bevatten naar andere websites. Wanneer u gebruik heeft
gemaakt van een van deze links op onze website, heeft Bakker2wielers geen beheer meer over
deze andere website. Daarom kan Bakker2wielers niet verantwoordelijk worden gehouden voor
de veiligheid en privacy van uw informatie op deze andere websites. Deze externe sites zijn niet
gedekt door deze Privacyverklaring.

Beheer van persoonlijke informatie
Wij zullen u persoonlijke informatie niet verkopen, distribueren of leasen aan derden, zonder dat
we hiervoor uw goedkeuring hebben, tenzij de Nederlandse wetgeving dit eist.
Wanneer u denkt dat enige informatie die wij in bezit hebben onjuist, incorrect of incompleet
is, neem dan contact op onderstaand staand email adres. Wij zullen de gegevens direct
aanpassen.
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