Privacy Statement
Privacy Beleid Beppy
Gegevensbescherming
We stellen uw interesse in onze website op prijs. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons.
Hieronder informeren wij u over de verwerking van uw gegevens.
Opslag van toegangsgegevens in serverlogbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. We slaan alleen
toegangsgegevens op in zogenaamde serverlogbestanden, zoals de naam van het gevraagde bestand, de
datum en tijd van het ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. Deze
gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en om ons
aanbod te verbeteren en ons niet in staat stellen om conclusies over u te trekken.
Gegevensverzameling en gebruik voor contractverwerking en het openen van een klantenaccount
We verzamelen alleen persoonlijke informatie als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw
bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail) of bij het openen
van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren.
Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om aan het contract te voldoen en uw vragen te verwerken. Na
het voltooien van het contract of het verwijderen van uw klantaccount, worden uw gegevens geblokkeerd
voor verder gebruik en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u
uitdrukkelijk heeft ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om
gebruik van de gegevens is wettelijk toegestaan en waarover we u hieronder informeren. Het verwijderen van
uw klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht naar de hieronder
beschreven contactoptie of via een speciale functie in het klantaccount.
Gegevensoverdracht voor de uitvoering van het contract
Voor de uitvoering van het contract, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de rederij die met de levering is
belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van welke
betalingsdienstaanbieder u selecteert in het bestelproces, zullen wij de verzamelde betalingsgegevens
doorsturen naar de kredietinstelling die opdracht heeft gegeven tot de betaling en alle
betalingsdienstaanbieders die wij in opdracht hebben gegeven om de betalingen of de geselecteerde
betaaldienst te verwerken. Voor een deel verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze
gegevens ook zelf, op voorwaarde dat u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u tijdens het
bestelproces inloggen bij de betalingsdienstaanbieder met uw toegangsgegevens. In dit opzicht is het
privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Gegevensgebruik bij registratie voor de e-mailnieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen we de vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens
gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen volgens uw toestemming. Afmelden voor de
nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht naar de onderstaande
contactoptie of via een speciale link in de nieuwsbrief.
Gebruik van cookies
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te
maken, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw

apparaat zijn opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken worden na het einde van de
browsersessie verwijderd, bijvoorbeeld na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere
cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te
herkennen (permanente cookies). U kunt uw browser zodanig instellen dat u op de hoogte bent van het
instellen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor
specifieke gevallen of in het algemeen uitsluiten. Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van
onze website beperken.
Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyses
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc. (www.google.com). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden waarmee u het gebruik
van de website kunt analyseren, zoals zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer zijn
opgeslagen. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een
server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het
IP-adres ingekort voorafgaand aan verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere
verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke
gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het
geanonimiseerde IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt in het kader van Google Analytics, wordt
niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt.
U kunt voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) die verband houden
met uw gebruik van de website van Google en de verwerking van deze gegevens door Google, worden
gedownload door de browserplug-in die beschikbaar is onder de volgende link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Als alternatief voor de browserinvoegtoepassing kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google
Analytics in de toekomst op deze website wordt verzameld. Een opt-out cookie wordt op uw apparaat
opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.
Het gebruik van sociale plug-ins van Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest met de Shariff-oplossing
Onze website maakt gebruik van sociale plug-ins ("plug-ins") van sociale netwerken. Om de bescherming van
uw gegevens te verhogen wanneer u onze website bezoekt, zijn de plug-ins niet onbeperkt, maar alleen door
gebruik te maken van een HTML-koppeling (de zogenaamde "Shariff-oplossing") die op de site is opgenomen.
Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke plug-ins bevat,
er geen verbinding met de servers van de aanbieder van het respectieve sociale netwerk tot stand wordt
gebracht. Als u op een van de knoppen klikt, wordt er een nieuw venster van uw browser geopend en wordt
de pagina opgeroepen van de betreffende serviceprovider waarop u kunt invoeren (bijvoorbeeld nadat u uw
aanmeldingsgegevens hebt ingevoerd), drukt u op de knop Vind ik leuk of Deel. Voor het doel en de reikwijdte
van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de providers op hun
sites en hun rechten in dit verband en het instellen van opties voor het beschermen van uw privacy,
raadpleegt u het privacybeleid van de provider.
http://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

YouTube-videoplug-ins
Op deze website is inhoud van externe aanbieders opgenomen. Deze inhoud wordt geleverd door Google Inc
('Provider').
YouTube wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS
("Google").
Voor video's van YouTube die op onze site zijn opgenomen, is de geavanceerde privacy-instelling ingeschakeld.
Dit betekent dat geen informatie wordt verzameld en opgeslagen op YouTube door bezoekers van de website,
tenzij ze de video afspelen.
Voor informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en
gebruik van de gegevens door de providers, evenals hun rechten en instellingsmogelijkheden voor de
bescherming van uw privacy, raadpleegt u het privacybeleid van Google
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
Waarderingsherinnering door Trusted Shops
Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens of na uw bestelling door een overeenkomstig
selectievakje in te schakelen of door op een knop voor dit doel te klikken, sturen wij uw e-mailadres voor de
herinnering om een beoordeling van uw bestelling in te dienen bij Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c,
50823 Keulen (www.trustedshops.de), om u per e-mail te herinneren aan de mogelijkheid om een beoordeling
in te dienen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de
hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar Trusted Shops.
Recht op informatie en contact
U hebt het recht op gratis informatie over de gegevens die over ons zijn opgeslagen, evenals het recht om deze
gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Voor vragen over de verzameling, verwerking of het gebruik
van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en intrekking van
verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact met
ons opnemen via de contactgegevens in onze opdruk.

