Privacy Policy & Cookiebeleid
VG-Shop

Privacy
Wij nemen uw privacy zeer serieus en houden ons strikt aan de regels van de wet bescherming
persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens, die worden verzameld via deze website, worden alleen
voor technische doeleinden gebruikt. In geen geval zal deze informatie worden verkocht of anderszins
worden overgedragen aan derden. Het onderstaande geeft een overzicht van hoe wij deze
bescherming waarborgen en welke gegevens worden verzameld en voor welk doel.
Gegevens op deze website Wij verzamelen en slaan uw server log bestanden van uw browser
automatisch op.
Deze zijn: 1. Type browser en de versie 2. Besturingssysteem 3. Referrer URL (eerder bezochte) 4.
Hostnaam v.d toegang tot computer (IP-adres) 5. De tijd van de serveraanvraag. Deze gegevens zijn
niet overdraagbaar aan andere personen. Een compilatie van deze gegevens met andere
gegevensbronnen wordt niet gemaakt, de gegevens zullen worden verwijderd na een statistische
analyse.

Cookies
Deze website maakt op verschillende plaatsen gebruik van cookies. Ze dienen om onze diensten
gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden
opgeslagen op uw computer door uw browser. Het merendeel van de cookies die wij gebruiken zijn
"session cookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Cookies brengen geen schade
aan op uw computer en bevatten geen virussen.

Nieuwsbrief
Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mail adres en informatie nodig die ons
in staat stelt om te controleren of u de eigenaar bent van het e-mailadres of dat de eigenaar instemt
met de ontvangst van de nieuwsbrief . Andere gegevens worden niet verzameld. Uw toestemming
voor opslag van gegevens en e-mail adres zijn nodig zodat wij u op elk gewenst moment een
nieuwsbrief kunnen verzenden.

Recht
U hebt altijd het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens, de herkomst en de
bestemming en het doel van de opslag. Informatie over de opgeslagen gegevens zijn op te vragen bij
de eigenaar van de webshop (zie Bedrijfsinfo).
Meer informatie
Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom zullen we graag uw vragen beantwoorden over de
verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen heeft die niet beantwoord zijn door deze
privacyverklaring of wilt u meer gedetailleerde informatie te ontvangen, aarzel dan niet om contact op
te nemen met de eigenaar van de webshop (zie Bedrijfsinfo).

