Privacy Policy Vers Select
Persoonsgegevens

Via onze website en –shop worden privacygevoelige persoonsgegevens verwerkt. VERS SELECT B.V.
respecteert de eisen die de privacywetgeving stelt en acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van
groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit betekent onder andere dat
VERS SELECT B.V.:

•
•
•
•

het recht respecteert om uw persoonsgegevens ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
passende beveiligingsmaatregelen treft om uw persoonsgegevens te beschermen;
deze beveiligingsmaatregelen ook eist van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de gegevens die nodig zijn voor legitieme
doeleinden.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van www.VERSSELECT.nl. EN www.FRIETFABRIEK.com
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 09-05-2018.

Cookies

VERS SELECT B.V. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een simpel en klein tekstbestandje die
automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoekers wordt geplaatst. Een cookie
kan bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker vastleggen zodat de internetpagina bij een volgend bezoek
automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden geplaatst om
bijvoorbeeld artikelen toe te voegen aan uw offertelijst, bestellijst of winkelwagen.
Voor zover VERS SELECT B.V. dergelijke cookies gebruikt zijn deze bedoeld om onze website correct en
efficiënt te laten functioneren en niet om persoonsgegevens te verzamelen.
Uiteraard heeft u de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te schakelen middels uw internetbrowser. Houd
er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website en –shop dan niet meer optimaal functioneert.

Google Analytics

VERS SELECT B.V. maakt gebruik van Google Analytics om te kunnen monitoren hoe bezoekers onze website
gebruiken. Op basis van deze informatie kunnen wij de website en –shop verbeteren en optimaliseren voor onze
(potentiële) klanten. Het gaat hierbij niet om persoonsgegevens, maar om analytische gegevens.
Met Google is een verwerkersovereenkomst afgesloten met afspraken over de omgang van onze data. VERS
SELECT B.V. deelt de verkregen informatie niet met derden. Ook hebben wij Google niet toegestaan deze
informatie te gebruiken voor overige (Google) diensten.

Beveiligingscertificaat

VERSSELECT.nl beschikt over een (SSL) beveiligingscertificaat. Deze bestaat uit encryptie-protocollen die de
communicatie tussen computers beveiligen. Een SSL certificaat versleutelt dataverkeer tussen uw browser en
server zodat vertrouwelijke gegevens niet kunnen worden onderschept. Uiteraard van groot belang, helemaal
gezien het feit dat er via www.hygienepartner.nl artikelen besteld en gekocht kunnen worden.

Contact en nieuwsbrief

Via onze website en –shop heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen middels verschillende kanalen,
bijvoorbeeld e-mail, telefoon, en Whatsapp. U heeft hierbij zelf de keuze welk kanaal u kiest en welke gegevens u
daarbij verstrekt. VERS SELECT B.V. bewaart deze gegevens zolang dit nodig is voor de volledige afhandelingen
van uw vraag of verzoek.
Relaties bieden wij een nieuwsbrief waarbij wij informatie willen delen over onze artikelen en diensten. Uiteraard
bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden of uw gegevens kunt inzien/wijzigen.
Ook met deze partij is een verwerkersovereenkomst afgesloten zodat uw gegevens zijn beveiligd en niet worden
gedeeld met derden.

