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4All Merch-privacybeleid
Wij beloven uw privacy en uw gegevens te beschermen. We zullen uw gegevens nooit verkopen. We verzamelen
en gebruiken uw gegevens alleen als u hier toestemming voor geeft.
U hebt de volgende rechten:

• Het recht om uw gegevens in te zien. Wanneer u maar wilt, kunt u zien welke gegevens we hebben
verzameld.

• Het recht om uw gegevens mee te nemen. De gegevens zijn uw eigendom. U kunt ze op elk gewenst
moment kopiëren of verplaatsen.

• Het recht om uw gegevens te wissen. We zullen uw persoonlijke gegevens wissen zodra u dit van ons vraagt.
En zelfs als u ons niet vraagt uw gegevens te wissen, bewaren we de gegevens alleen maar zolang we ze
nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn.

• Het recht om het gebruik van uw gegevens te beperken. Als u wilt dat we uw gegevens niet langer
gebruiken, stoppen wij daarmee.

• Het recht om een klacht in te dienen. We beschermen uw privacy en we respecteren uw keuzes. Als u meent
dat we desondanks tekort zijn geschoten, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de
gegevensbeschermingsautoriteit
in
uw
land.
Ga
naar
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/bodies/authorities/index_en.htm voor een overzicht van de gegevensbeschermingsautoriteiten
in Europa.
Soorten gegevens die we misschien nodig hebben
We vragen alleen om gegevens die ons helpen u blij te maken met onze producten. En we vragen alleen om het
minimum aan informatie dat we echt nodig hebben, afhankelijk van de producten en diensten die u gebruikt.
Als u uw gegevens niet met ons wilt delen, kan het zijn dat sommige van onze producten niet werken, of minder
goed werken. Dit zijn voorbeelden van gegevens waar we om kunnen vragen:
•
•
•

Uw contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres, zodat we contact met u
kunnen opnemen en u de gevraagde producten kunnen toezenden;
Uw geboortedatum, zodat we uw leeftijd kunnen verifiëren;
Uw land, inclusief provincie en woonplaats, zodat we kunnen voldoen aan de ter plaatse geldende
wetgeving;

Mogelijk maken we een analyse van de verzamelde gegevens, als dit ons helpt zakelijke voorspellingen te doen.
En, als u daar toestemming voor geeft, kunnen we de gegevens ook gebruiken om bepaalde doelgroepen,
waartoe u ook kunt behoren, te selecteren voor het ontvangen van info of relevante reclame.

1

Geldig vanaf 25 mei 2018

4All Merch -producten en -diensten
Als u wilt weten welke soorten gegevens worden verzameld door specifieke producten en diensten van 4All
Merch,
kunt
u
kijken
op
https://4allmerch.com/formulieren-voorwaarden/
4All Merch-website
Als u de 4All Merch website bezoekt, kunnen wijzelf of onze partners gegevens verzamelen met behulp van
cookies, web beacons of informatie uit logbestanden. Dit zijn voorbeelden van informatie die we mogelijk
verzamelen:
•
•
•

Informatie over browsertype, URL-adressen, IP-adressen en besturingssysteem om onze website te
verbeteren, fraude te verhinderen, inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en de inhoud beter
te kunnen personaliseren;
Geografische gegevens om te zien waar onze gebruikers zich bevinden en om specifieke inhoud voor uw
locatie te kunnen aanbieden;
Cookiegegevens om onze webpagina's te personaliseren of relevante reclame te kunnen weergeven.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De
browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze
site het apparaat later weer herkent.
We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a.
voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen
opsporen. Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jouw artikelen in het winkelwagentje bewaard blijven.
je ingelogd blijft en ongestoord kunt winkelen
je veilig winkelt bij 4All Merch
je reviews kunt lezen en schrijven
de website snel is
we fouten en ongemak op de website kunnen opsporen
we verbeteringen kunnen testen
we je persoonlijk kunnen adviseren op basis van wat je eerder hebt gekocht en/of bekeken
Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen
cookies meer
opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk
minder
goed.
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Zakelijke relaties
Als u zaken met ons doet, kunnen we mogelijk extra gegevens verkrijgen of toevoegen van externe partijen,
zoals de naam van uw bedrijf of uw functietitel. Deze informatie kunnen we gebruiken om gepersonaliseerde
inhoud op de website weer te geven. Bovendien kan het zijn dat we uw contactgegevens delen met
medewerkers of partners van 4All Merch, zodat zij met u kunnen communiceren over 4All Merch-producten of
-diensten.
De manier waarop we gegevens opslaan en overdragen
We bewaren uw gegevens voor opslag op beveiligde servers. Wij zijn als 'data controller' de verantwoordelijke
voor de verwerking van de gegevens en we houden ons aan de voorschriften van de Privacy Shield Frameworks
die bestaan tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Dit betekent dat wij hebben verklaard dat we ons
zullen houden aan de beginselen voor gegevens privacy: kennisgeving, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid
voor verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit, doelbinding, toegang, verhaalsmogelijkheid,
handhaving en aansprakelijkheid. Onder bepaalde voorwaarden kunt u bindende arbitrage aanvragen om
eventuele klachten tot een goed einde te brengen. We zijn onderhevig aan Europees recht en mogelijk zijn we
verplicht gegevens te delen met Europese opsporingsinstanties. Meer informatie over Privacy Shield is te vinden
op de Privacy Shield-website van het Amerikaanse Ministerie van Handel: https://www.privacyshield.gov . Meer
informatie over onze Privacy Shield-certificering is te vinden in deze lijst: https://www.privacyshield.gov/list .
Contactgegevens
Als u iets wilt vragen over het 4All Merch-privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar ons: info@4allmerch.com
U kunt ook een brief sturen naar:
Studio’s Aalsmeer
4All Merch
Van Cleeffkade 15, S3.3025
1431 BA Aalsmeer - Netherlands
Nieuwere versies van dit beleid worden gepubliceerd op https://4allmerch.com/formulieren-voorwaarden/
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