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Privacyverklaring
Nisshoku respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door jou wordt verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld. Wij maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding voor jouw bezoek aan onze
website. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we
deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend met jouw toestemming.

Derden en keuze persoonsgegevens

Wanneer je je inschrijft voor de Nisshoku nieuwsbrief of onze contactformulier invult vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden
opgeslagen op beveiligde servers. Deze gegevens zullen nooit met derden gedeeld worden.
Je hebt het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de door jouw opgegeven persoonsgegevens. Je kunt hier
ons schriftelijk (per mail) van op de hoogte stellen. Wij zullen jouw verzoek binnen 4 weken verwerken.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen
wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen/verzoeken te verwerken en te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Doeleinden

1. Wij gebruiken jouw e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Dit doen wij alleen als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief. Als je deze niet langer wenst te
ontvangen, kun je je uitschrijven via de uitschrijflink in de nieuwsbrief of ons per e-mail op de hoogte stellen.
2. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site
verder te ontwikkelen en te verbeteren.
3. Als je reageert op een actie of prijsvraag vragen wij jouw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we
om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op marketingacties te meten.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van
deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De
daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

Google analytics

Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij
hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor
andere Googlediensten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben
Google verzocht om uw IP-adres te maskeren en wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.”

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of
met behulp van de Help-functie van jouw browser.”
Meer informatie over cookies vind je op;
Cookierecht.nl
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kun je
contact met ons opnemen:

General Terms and Conditions are filed at the Chamber of Commerce and Industries. A copy of these conditions can be found on www.nisshoku.eu

