Privacy Policy
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
•
•
•

Uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
Uw e-mailadres als u deze aan ons communiceert
Alle informatie die u vrijwillige verstrekt hebt (Bijvoorbeeld bij het plaatsen van een
bestelling of het aanmaken van een account)

Deze informatie wordt gebruikt:
•
•
•
•

Voor intern gebruik en wordt na gebruik verwijderd
Om onze website te verbeteren
Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere
organisaties voor commerciële doeleinden tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft
gegeven

Op deze website gebruiken wij cookies (Een cookie is een klein bestand dat wordt verstuurd door
een webserver en zich op de schijf van uw computer installeert. Dit bestand registreert bepaalde
gegevens over uw bezoek aan onze website)
•
•

Om uw voorkeuren vast te leggen
Om uw eerdere activiteiten op de site te registreren, om bij uw volgende bezoek u een
nog betere ervaring te bieden

Wij hebben de benodigde veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig
gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij hebben ontvangen op onze website.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy beleid?
Indien u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen
•
•

Per e-mail: support@gyvex.com
Per post: Lijndonk 124, 4907 XG Oosterhout

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen van Gyvex, kunt u contact opnemen
op het hierboven vermelde adres
Over communicatie per post:
Als u ons uw postadres heeft doorgegeven, zal u alleen de informatie ontvangen die u zelf hebt
aangevraagd, op het adres dat u ons heeft doorgegeven
Over communicatie per telefoon:
Als u ons uw telefoonnummer heeft doorgegeven, zal Gyvex alleen telefonisch contact met u
opnemen als dat nodig is om u te informeren over uw diensten of over de bestelling die u online
geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet
voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw
gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de
wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans
te bieden uw deelname te weigeren.
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van
hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen
op het hierboven vermelde adres.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op
met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

