PRIVACY VERKLARING
COOKIES
De website van Subscribesports maakt gebruik van cookies. Deze zijn nodig om de website goed te laten
functioneren. De cookies tasten de privacy van de websitebezoeker niet aan. Ze worden gebruikt om de site
en webshop goed te laten functioneren. Denk bijvoorbeeld aan het winkelmandje, waar producten worden
opgeslagen, zodat de website bezoeker het mandje niet kwijt raakt, als naar een andere website wordt
genavigeerd.
PRIVACY
Wij kunnen ons indenken dat je liever geen persoonlijke gegevens verstrekt aan anderen. Als je bij ons iets
wilt bestellen, dan hebben wij echter wel wat gegevens van je nodig om er voor te zorgen dat wij je bestelling
kunnen leveren en correct vast kunnen leggen in onze administratie. Tijdens het bestelproces vragen wij de
onderstaande gegevens van je en we leggen je natuurlijk graag uit waarom wij dat vragen. Wij doen er alles
aan om er voor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens bij ons veilig zijn en je kunt er op vertrouwen dat
wij deze niet delen met anderen.
•
•
•

•
•

Voor-en achternaam: Zo kunnen wij je op de juiste manier aanspreken
Adres en woonplaats: Natuurlijk bezorgen wij je bestelling graag op het juiste adres
Betaalgegevens: Wanneer je met iDeal of overboeking betaalt, worden je bankgegevens in
onze administratie opgeslagen om de betaling aan jouw order te kunnen koppelen. Verder
gebruiken we je bankrekeningnummer alleen wanneer je geld van ons terugkrijgt
Telefoonnummer: Voor het geval het nodig is dat wij snel contact met je willen hebben
Email adres: Op dit adres ontvang je van ons de orderbevestiging en factuur.

WAT DOEN WIJ MET JOUW GEGEVENS?

BESTELLING VERWERKEN EN AFLEVEREN
Om er voor te zorgen dat je bestelling ook daadwerkelijk bezorgd wordt, hebben wij natuurlijk je naam, adres,
emailadres en telefoonnummer nodig. Het emailadres wordt gebruikt om je een mailtje te sturen over de
status van je levering .

BESCHERMING VAN JOUW GEGEVENS
Wij verkopen geen klantgegevens aan andere partijen, dus daar hoef je je geen zorgen over te maken. De
gegevens die wij van jou hebben opgeslagen in onze systemen zijn allemaal goed beveiligd en komen niet
buiten de deur.

RECHT OM VERGETEN TE WORDEN
Welke gegevens hebben wij van jou opgeslagen? Wij kunnen ons indenken dat je graag wilt weten welke
gegevens wij van jou hebben opgeslagen in onze systemen. Je kunt ons daarom heel simpel een berichtje
sturen en hierom vragen. Dat kan via het contactformulier op de site, of door een mailtje te sturen. Mocht
je vervolgens besluiten dat wij jouw gegevens niet meer mogen bewaren, dan kun je ons dat natuurlijk altijd
aangeven.

