Privacy verklaring Van Laarhoven VOF
Op al onze websites vanlaarhovenict.nl, vanlaarhovencomputers.nl en vanlaarhovenwebsites.nl
worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Door gebruik te maken van
onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren
en gebruiken uitsluitende de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of
waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken de volgende gegevens
om aanvragen en bestellingen af te handelen:
NAW gegevens
Factuuradres
E-mailadres
Betalingsgegevens
Cookies
Wanneer u onze website bezoekt kan er mogelijk een klein tekstbestand op uw computer geplaatst
worden, een cookie. Cookies helpen ons om informatie over de website te verschaffen. Deze
informatie wordt weer gebruikt om onze website te verbeteren.
De hoofdrede dat wij cookies gebruiken is om u tijd en moeite te besparen. Wanneer u namelijk na
uw eerste bezoek nog een keer onze site bezoekt zal het eerder geplaatste tekstbestand worden
herkend. Hierdoor werkt onze site sneller voor u en zullen eerder ingevulde instelling worden
teruggehaald.
Nieuwsbrief
Als u klant bij Van Laarhoven VOF bent bieden wij u nieuwsbrieven aan. Hierin willen wij u
informeren over onze producten en/of diensten. Maar ook informatie over belangrijk
computernieuws wordt in de nieuwsbrief opgenomen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u
zich kunt afmelden.
Contactformulier
Als u een contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden uw gegevens
die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail
nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Op verzoek biedt Van Laarhoven VOF u als bezoeker van onze website toegang tot alle informatie die
van hen is geregistreerd. Als u toegang wenst tot deze informatie dan kunt u contact met ons
opnemen via onderstaande gegevens. Daarnaast bieden wij bezoekers van onze website de
mogelijkheid om eventuele onjuist geregistreerde informatie van hen te corrigeren. Als u uw
persoonlijke gegevens wenst te wijzigen dan kunt u contact opnemen via onderstaande
contactgegevens.
Van Laarhoven V.O.F.
Willibrordusstraat 22
5087 BS Diessen
info@vanlaarhovenict.nl
Tel. 013-5041888

