Privacy beleid BORMS juwelen /styling
Dit privacybeleid legt uit hoe BORMS juwelen de gegevens, die u
ingegeven hebt bij het surfen op deze website, gebruikt en beschermt.
BORMS juwelen verzekert u de bescherming van uw privacy. Indien wij
u vragen naar bepaalde informatie waardoor u geïdentificeerd kan
worden bij het gebruiken van deze website, dan mag u gerust zijn dat
deze informatie enkel gebruikt wordt in overeenstemming met
onderstaand privacybeleid.
Beheerder van uw persoonlijke gegevens
BORMS juwelen is de beheerder van de persoonlijke gegevens die u bij
ons indient. BORMS juwelen is verantwoordelijk voor uw persoonlijke
gegevens onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.
BORMS juwelen/styling
MARKT27
9160 LOKEREN
ON BE 0721 130 266
Wat BORMS juwelen verzamelt
We verzamelen de informatie en gegevens die je ons zelf geeft wanneer
je gebruik maakt van onze website, onze apps en onze diensten o.a.
wanneer je
• Een gebruikersaccount aanmaakt
• Ons contactformulier invult
• Deelneemt aan wedstrijden of enquêtes
• Je inschrijft op onze nieuwsbrief
• Aankopen doet via de weshop.
Insommige gevallen ook anonieme gegevens die ons worden doorgegeven
door derden.
We kunnen de volgende informatie verzamelen
naam
contact informatie (inclusief email-adres)
demografische informatie zoals adres, geboortedatum, geslacht.
interesses, aankoopgedrag en voorkeuren
andere informatie die relevant is voor aanbiedingen

in geval van aankopen via de webshop, betaalgegevens zoals
bankkaartnummer, creditkaartnummer, rekeningnummer, datum van
aankoop en gekochte artikelen.
.
Wat BORMS juwelen doet met de verzamelde informatie
Wij hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u te
voorzien in een betere klantenservice, en wel om de volgende redenen
in het bijzonder:
Interne registratie
Verwerken en versturen van bestellingen die geplaatst worden via onze
webshop
Eventueel voor de verbetering van onze producten en services
We kunnen e-mails versturen voor het promoten van nieuwe producten,
speciale aanbiedingen of andere informatie waarbij we denken dat deze
interessant kan zijn voor u.
Af en toe, kunnen we uw informatie gebruiken om contact op te nemen
met u met het oog op marktonderzoek. We kunnen u contacteren via
email of telefoon. We kunnen de informatie ook gebruiken voor het
personaliseren van de website volgens uw interesses
Veiligheid
Wij verzekeren de volledig veiligheid van uw informatie. Wij hebben
strikte procedures voor het voorkomen van ongeautoriseerde toegang of
publicering, zodanig dat uw informatie die we online en/of in onze fysieke
winkels verzameld hebben danig beveiligd en beschermd is.
Het beheren van uw persoonlijke informatie
We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen of verdelen aan
derde partijen, behalve in het geval wij uw toestemming hebben of
verplicht zijn dit te doen volgens de wet.
Indien u denkt dat de informatie die BORMS juwelen over u heeft
incorrect of incompleet is, stuur ons zo snel mogelijk een e-mail op
volgend adres: bormsjuwele@skynet.be
BORMS juwelen zal elke informatie die incorrect is verbeteren.

Opvragen, aanpassen en verwijderen van persoonlijke informatie
U heeft het recht op de persoonlijke gegevens die wij van u hebben op te
vragen, te laten aanpassen en/of te laten verwijderen. U kan dit steeds
doen door een mail te sturen naar bormsjuwelen@skynet.be

