Privacy policy
Deze privacy policy beschrijft de wijze waarop Discorder omgaat met persoonlijke informatie die u
aan ons verstrekt.
Geregistreerde gegevens
Wij slaan de volgende gegevens op wanneer u een bezoek brengt aan onze website:
•
•
•

Alle gegevens die vrijwillig worden verstrekt.
Gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website, zoals de opgevraagde pagina's.
Gegevens met betrekking tot de bestelde artikelen.

Gebruik van uw gegevens
Alle gegevens die u doorgeeft worden door ons opgeslagen en in eigen of concernverband gebruikt
voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en
bedrijfsvoering voor verkoop, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het
toesturen van eigen commerciële aanbiedingen.
Indien dit voor het nakomen van een overeenkomst (bestelling) nodig is zullen wij uw gegevens
doorgeven aan derden.
Onze site bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Discorder. Wij zijn niet
aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere sites omgaan met de privacy van bezoekers.
Beveiliging en cookies
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij gaan daarom uiterst zorgvuldig met uw
gegevens om.
Wanneer u een bestelling plaatst en creditcard gegevens aan ons doorgeeft, wordt de communicatie
beveiligd door SSL-encryptie, de standaard voor veilige commerciële transacties.
Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn uw gegevens op andere (aan ons
gerelateerde ondernemingen) servers te plaatsen. Hierbij zullen uw gegevens zullen echter te allen
tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om
informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen
aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten als zodanig geen persoongegevens, echter
stellen ons wel in de gelegenheid tot persoonsidentificatie.
Bezwaar en vragen
Wenst u geen mailings (via email) meer van ons te ontvangen, dan kunt u dit via de aan- en
afmeldfunctie op onze website kenbaar maken. Deze vindt u onder M AILINGLIST knop in het
hoofdmenu op onze website.
Indien u nog vragen heeft over onze Privacy Policy, dan kunt u een email sturen naar
discorder@discorder.com.
In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de
meest recente informatie.

