Privacy verklaring
Wij achten een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden
door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen
die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie, inclusief persoonlijke gegevens, die Bolsius online
verzamelt.
Deze privacy verklaring legt het volgende uit:





Welke persoonsgegevens verzameld worden via de website, hoe deze gebruikt wordt en op
welke wijze deze gegevens gedeeld worden met derden.
De keuzes die u zelf kunt maken met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke data
Welke beveiligingsprocedures zijn ingesteld om misbruik van uw gegevens te voorkomen.
Hoe u toegang kunt krijgen tot u persoonsgegevens en eventuele onnauwkeurigheden kunt
corrigeren.

Informatie verzamelen, gebruiken en delen
Wij zien onszelf als de verantwoordelijke bewaarnemers voor de informatie die via deze website
wordt verzameld. We hebben alleen toegang tot / verzamelen van informatie die u ons vrijwillig
verstrekt via het websiteformulier / bestelsysteem of andere rechtstreeks door u verstrekte
informatie. We zullen deze informatie niet aan derden verkopen of verhuren.
Wij zullen uw informatie gebruiken om te reageren wanneer u contact met ons heeft opgenomen.
We zullen uw gegevens niet delen met externe partijen buiten onze organisatie, anders dan
noodzakelijk om aan uw verzoek te voldoen, bijvoorbeeld om een bestelling of sample te verzenden.
Soorten persoonsgegevens
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
•Naam;
•Geslacht;
•Adres;
•E-mailadres;
•Telefoonnummer;
•IP-adres.

Beveiligingsprocedure
Wij nemen voorzorgsmaatregelen om uw informatie te beschermen. Wanneer u gevoelige informatie
via de website verzendt, wordt uw informatie zowel online als offline beschermd.
Hoewel we codering gebruiken om gevoelige online verzonden informatie te beschermen,
beschermen we uw gegevens ook offline.
Uw toegang tot en controle over informatie
U kunt op elk moment afzien van toekomstig contact met ons. Wanneer u contact met ons opneemt
via het e-mailadres of telefoonnummer op onze website kunt u ten alle tijden:
• Inzien welke gegevens we over u hebben

• Alle gegevens die we over u hebben wijzigen of corrigeren
• Een verzoek indienen om alle gegevens die we over u hebben te verwijderen.
• Uw zorg uitten over het gebruik van uw gegevens.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.
Cookie policy
Bolsius maakt gebruik van cookies om de website zo optimaal mogelijk weer te geven, uw
voorkeuren/instellingen te onthouden, bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en
advertenties te kunnen vertonen op basis van het surfgedrag. Een cookie is een veilig, klein bestand
dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van
uw computer wordt opgeslagen. Wanneer je gebruik maakt van onze websites geef je expliciet
toestemming voor het gebruik van cookies.
Google Analytics
Bolsius gebruikt Google Analytics om te begrijpen waar websiteverkeer vandaan komt. Dit omvat
voornamelijk uw IP-adres en de locatie van de internetsessie die u gebruikt. Deze anonieme
informatie wordt met Google gedeeld voor analytische en rapportagedoeleinden. Bolsius heeft
Google geen toestemming gegeven om de analytische gegevens voor andere Google-services te
gebruiken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het
verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de
hoogte bent.

