Privacy disclaimer
Persoonlijke gegevens
Om bestellingen te kunnen plaatsen bij Mastichorse.nl hebben wij je persoonlijke gegevens
nodig. Wij kunnen ons voorstellen dat je deze liever niet zomaar weggeeft. Dit zijn uiteraard je
persoonlijke gegevens en het is niet de bedoeling dat deze ongewenst voor andere doeleinden
gebruikt kunnen worden. Daarom zal Integra International BV er alles aan doen om jouw
persoonlijke gegevens privé te houden. Daarom willen wij je graag uitleggen waarom wij jouw
persoonlijke gegevens nodig hebben en wat wij hiermee gaan doen.
Welke gegevens?
Bij het plaatsen van de bestelling wordt er van je verwacht de volgende gegevens in te vullen:
•
•
•
•

Voor- en achternaam: uiteraard willen wij je naam correct kunnen spellen om je aan te kunnen
spreken
Woon- en adresgegevens: om je bestelling op het juiste adres te kunnen bezorgen en je blij te
kunnen maken met je bestelde producten
Telefoonnummer: voor vragen en onduidelijkheden contact te kunnen leggen en je te kunnen
bereiken
E-mailadres: je ontvangt op je e-mailadres de bevestiging en wanneer de bestelling verzonden is.
Altijd fijn om te weten wanneer je je pakketje kunt verwachten
Wat doen we met jouw gegevens?

•

•

•

Je bestelling laten leveren door de bezorgdienst. Om je bestelling te kunnen verwerken en te
versturen hebben wij je naam, adres- en contactgegevens nodig. De pakketdienst zal de
bestelling komen afleveren
Door een account aan te maken bij de bestelling worden je gegevens opgeslagen. Zo kun je bij
iedere bestelling aanmelden met je account en hoef je niet meer jouw gegevens opnieuw in te
voeren. Hier worden jouw naam, adres- en contactgegevens geregistreerd
Af en toe zul je ook een nieuwsbrief van ons ontvangen per mail. Hierin worden de meest recente
activiteiten en nieuwtjes in vermeld. Je kunt je altijd afmelden onderaan bij iedere nieuwsbrief
Bescherming
Je kunt er zeker van zijn dat jouw gegevens bij ons veilig zijn. Onze klantgegevens zullen niet bij
externe bedrijven terecht komen.
Vragen?
Als u nog vragen hebt m.b.t. over ons privacy beleid kunt u altijd contact opnemen door een email te sturen naar info@chiosmastiha.nl

