Privacy beleid
SolidDutch verwerkt uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met onderstaand privacybeleid.

Algemeen
SolidDutch respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden
behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld om u een optimale dienstverlening te kunnen
bieden. In dit privacybeleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke
rechten u heeft.

Welke gegevens worden door SolidDutch verwerkt?
De gegevens die door SolidDutch worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op de
desbetreffende invulschermen indien u een bestelling of aanvraag via de website doet. Deze gegevens betreffen onder andere uw
identiteit (zoals naam, adres, e-mail, etc.), alsook gegevens die in verband staan met de door u gekozen wijze van betalen. Anderzijds
zijn dit de zogenaamde ‘verkeersgegevens’ van bezoekers op onze website. Zo wordt onder andere IP-adres van uw computer
geregistreerd. Tevens wordt naar uw surfgedrag gekeken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening en de
inhoud van onze website te verbeteren, worden enkel aangewend ten behoeve van intern gebruik, worden niet doorgegeven aan andere
organisaties en worden ook niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Wat doet SolidDutch met uw gegevens?
Het doel van het verzamelen van uw gegevens is:
o

het verwerken van uw bestelling, uw betaling daarvan en bezorging op het juiste afleveradres;

o

het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van onze website;

o

u te kunnen verzoeken uw ervaringen met SolidDutch te delen om u nog beter van dienst te kunnen zijn;

o het kunnen doen van voor u interessante aanbiedingen, acties en dergelijke of het verstrekken van voor u relevante informatie
of nieuwsbulletins.
De website van SolidDutch kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacybeleid van deze
derden of hun websites heeft SolidDutch geen invloed en is als zodanig daarvoor niet verantwoordelijk.
SolidDutch heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Beveiliging
SolidDutch heeft de nodige veiligheidsvoorzieningen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen
van informatie die SolidDutch op de haar website ontvangt. SolidDutch hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de
aard van de te beschermen gegevens.

Uw rechten
U kunt SolidDutch te allen tijde bereiken via het volgende e-mailadres: info@soliddutch.nl

Informatie over het privacybeleid van SolidDutch
Voor alle andere vragen, opmerkingen of klachten die u mocht hebben over het privacybeleid van SolidDutch kunt u een e-mail sturen
naar info@soliddutch.nl.
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