Privacybeleid ‘On Egin VOF’
Wij ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie die u ingeeft op onze website of aan ons voorziet op
gelijk welke manier. In toevoeging daarvan verzamelen wij het internet protocol (IP) adres, dat gebruikt werd
om uw computer te verbinden met het internet; uw log in; uw e-mail adres; uw connectie en aankoop
geschiedenis. Wij kunnen software tools gebruiken om data te meten van uw sessie op onze site zoals, reactie
tijd op onze pagina’s, tijd gespendeerd op een bepaalde pagina, aantal bezoeken aan bepaalde pagina’s,… We
verzamelen ook persoonlijk identificeerbare informatie (inclusief naam, e-mail, paswoord en verstuurde
berichten), commentaren, feedback, reviews en persoonlijke profielen
Wanneer u een aankoop plaats op onze website, verzamelen wij, als deel van het proces de persoonlijke
informatie die ons daarbij geeft. Deze informatie kan worden gebruikt voor onderstaand vernoemde redenen.
Wij verzamelen deze informatie met volgende doeleinden:
1. Het voorzien en uitvoeren van diensten;
2. Om de gebruikers een goeie klantendienst aan te bieden;
3. Om de mogelijkheid te bieden om onze klanten promotionele berichten te versturen;
4. Om statischtische analyses te maken om onze service nog te vebeteren;
5. Om conform te zijn met de privacywetgeving;
Ons bedrijf maakt deel uit van het Wix.com platform. Wix.com voorziet ons van een website waar wij onze
producten en diensten aan jullie kunnen aanbieden. Julie gegevens kunnen gestockeerd worden op de wix.com
database. Deze gegevens worden op beveiligde servers gestockeerd voorzien van firewalls.
We kunnen u contacteren om u te verwittigen i.v.m. uw account, problemen met uw account, u helpen met
problemen, om uw mening te vragen via enquetes of formulieren, updates te sturen over ons bedrijf. We
kunnen u hiervoor contacteren via email, telefoon of bericht.
Als u niet wilt dat wij uw data nog verder verwerken, contacteer ons dan op onegintxuleta@gmail.com. Wij
behouden het recht om dit beleid op elk moment aan te passen. Herlees deze dus regelmatig om ervoor te
zorgen dat u op de hoogte blijft van eventuele aanpassingen. Indien er drastische aanpassingen gebeuren
wordt u daar vanzelfsprekend van op de hoogte gebracht.
Indien u toegang wilt tot uw gegevens, ze wilt bewerken of verwijderen kunt u ons contacteren op
onegintxuleta@gmail.com

