Privacy Policy
www.omnipod-bandjes.nl en www.mijnwebwinkel.nl/winkel/omnipod-bandjes zijn dezelfde websites
waarvoor het onderstaande van toepassing is. Waar gesproken wordt over www.omnipod-band.nl
wordt eveneens www.mijnwebwinkel.nl/winkel/omnipod-bandjes bedoeld.
Je persoonlijke gegevens laat je bij www.omnipod-bandjes.nl achter op het moment van bestelling of
contact via de email. Dat is nu eenmaal nodig om een bestelling te kunnen doen. Maar we kunnen ons
voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee
doen. Dat vertellen we je hier graag. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten
via de email info@omnipod-bandjes.nl
www.omnipod-bandjes.nl bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks
worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan www.omnipod-bandjes.nl worden
verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van www.omnipod-bandjes.nl
voor het uitvoeren van een overeenkomst. Bij het verstrekken van de gegevens wordt toestemming
gegeven voor het gebruik van deze gegevens voor de volgende doeleinden:




Het juist functioneren van de applicatie www.omnipod-bandjes.nl
Het verwerken van orders
Het versturen van mailings

Alle gegevens die je bij ons achterlaat gaan veilig achter een digitaal slot en grendel en wie niks met
jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Wij zullen ook geen gegevens verstrekken
aan derden.
www.omnipod-bandjes.nl kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en
analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina′s, bezochte vorige
en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Indien van toepassing kunnen deze
gegevens worden verzameld met behulp van een cookie. Het gebruik van cookies kan desgewenst
worden toestaan of verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen.
www.omnipod-bandjes.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy
beleid.
Vragen om inzage en wijzigingen in jouw persoonsgegevens of klachten over privacy kun je opvragen
via info@omnipod-bandjes.nl

