Privacy

Policy

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke
gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe
we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Bremas. U dient zich ervan bewust te zijn dat
Bremas Ruitersport niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Bremas
respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden wordt
doorgespeeld.
Ons gebruik van verzamelde gegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens
worden opgeslagen in Nederland op beveiligde servers van onze software leverancier, Rkassa &
VPSDirect.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat
wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst)
om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie
om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en
andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze cookies
geven ons geen namen of persoonlijke informatie, maar enkel gedrag. Cookies helpen ons
bijvoorbeeld te bekijken of ons zoekbalk goed ingesteld staat e.d.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites,
niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. Wij verkopen nooit klant gegevens aan externe
bedrijven
Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te
melden. Wanneer u deze niet kunt vinden is het altijd mogelijk om een reply te sturen of een email
te versturen naar info@bremas.nl met de wens tot uitschrijving.
Kort samengevat:
Voor het verwerken van uw bestelling hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. Deze geven wij
niet aan andere bedrijven.
Welke gegevens vragen wij aan u en waarom?
• Voor en achternaam: Zodat wij u correct kunnen aanspreken en de postbode uw bestelling
aan de juiste persoon kan geven.
• Adres en woonplaats: Zodat wij uw bestelling op het juiste adres kunne laten bezorgen.
• Telefoonnummer: Wij willen u graag bereiken, mochten er iets met de bestelling zijn.
• Geboortedatum: Zodat wij u in de toekomst een berichtje kunnen sturen wanneer u jarig
bent.
• Email adres: Hier sturen wij een bestelbevestiging en track & tracé code naar toe, zodat u uw
bestelling kan volgen. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ontvangt u deze ook.
U kunt zich hier uiteraard altijd voor afmelden, dit gaat gemakkelijk via een simpele link
onderin de nieuwsbrief.
Wat doen wij met de door u geleverde gegevens?
Uw bestelling leveren.
Om uw bestelling te verwerken en te versturen hebben wij uw naam, adres, emailadres,
betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Hierbij wordt het afleveradres doorgegeven
aan de bezorgdienst. Zij zullen je bestelling daadwerkelijk bij je afleveren!
Opslaan in uw account
Wanneer u een account bij ons aanmaakt vragen wij hiervoor om uw naam, adres, emailadres en
eventueel telefoonnummer. Dit is handig want dan hoeft u dit niet bij elke bestelling opnieuw in te
voeren en spaart u bij elke aankoop vanaf €10,- punten, welke worden omgezet in een cadeaubon
Nieuwsbrieven versturen
We sturen maximaal om de week een nieuwsbrief per e-mail. Hier bent u NOOIT automatisch voor
aangemeld, maar enkel wanneer u dit opvraagt of aan vinkt. U kunt zich te allen tijde uitschrijven
voor de nieuwsbrief, dit kan onderaan iedere nieuwsbrief.
Prijsvragen
Wil je kans maken op prijzen en meedoen aan winacties? Dan vragen we je tevens om je gegevens. Je
wilt dan uiteraard wel dat we contact met je op kunnen nemen mocht je de gelukkige winnaar zijn!
Vragen en feedback

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Wilt u dat Bremas uw persoonlijke gegevens verwijdert of wijzigt? Neem contact met ons op via
info@bremas.nl
Bremas
Ambachtweg 39
Moordrecht
0182-374784
info@bremas.nl
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22-05-2018.

