PRIVACY POLICY VOOR HET GEBRUIK VAN JPJC.NL

JPJC respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo
snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken
met uw toestemming. JPJC zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan
derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
JPJC gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:



Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig
om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.



Om het winkelen bij JPJC.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw
persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het geb ruik van onze
diensten op.



Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u te informeren over de
ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op
stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website en via de afmeldknop in de nieuwsbrief.



Als u bij JPJC.nl een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server.
U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestellin g hoeft in te vullen.



Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons
om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.



Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of ander e persoonlijke gegevens
toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen
die niet aan onze site-voorwaarden voldoen niet te publiceren.

JPJC gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, mutaties of enige andere aantasting van informatie te
voorkomen.
JPJC zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit
de database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen. Verzoeken voor
het verwijderen van persoonsgegevens kan per email via info@jpjc.nl. De aanvrager dient zichzelf met wettelijk
identiteitsbewijs te legitimeren. Verzoeken zullen binnen 14 werkdagen worden behandeld.
JPJC maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de
harde schijf of in het geheugen van de computer van de bezoeker. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij
te houden welke voorkeuren de bezoeker heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of product. Ook kunnen
cookies worden gebruikt om te voorkomen dat de bezoeker een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te
registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Cookies kunnen een computer of de bestand en die op een
computer staan niet beschadigen.
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