Privacy Policy
Persoonlijke gegevens
Dierenlantijntjes.nl is de website van Dierenlantijntjes Ons bedrijfsadres is Jonkerveld 412,
5403 BP Uden.
Het postadres is Jonkerveld 412, 5403 BP Uden.
Het Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 64344606 en het BTW-nummer is
NL146970676B01.
Dierenlantijntjes respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website
www.medpets.nl. Privacy, veiligheid, discretie en volledige klanttevredenheid zijn de
sleutelbegrippen waar Onlinepets B.V. voor staat. De informatie die je aan ons verstrekt is
strikt vertrouwelijk en is beschermd onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG/GDPR). Uw persoonlijke gegevens zullen wij nooit aan derden verstrekken.
Klantenaccount
De gegevens in je account kun je te allen tijde inzien en/of wijzigen. Indien je geen gebruik
meer wenst te maken van je account, dan kun je contact met ons opnemen en zullen wij je
account deactiveren en je gegevens wissen.
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres en
betaalgegevens nodig om de aankoop van uw bestelling uit te voeren en u van het verloop
daarvan op de hoogte te houden.
Om het winkelen bij dierenlantijntjes.nl zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij (met uw
toestemming) uw persoonlijke gegevens, de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het
gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en
over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u ons hierover
berichten.
Als u bij dierenlantijntjes.nl een bestelling plaatst, bewaren wij uw gegevens. U kunt een
gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat u uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail,
aflever- en betaalgegevens, niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te vullen.
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mail. Deze gegevens
gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op
onze marketingacties te meten.
Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw
computer. ilovehomemade.nl gebruikt 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
geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat
u tijdens het winkelen bij ilovehomemade.nl geen cookies ontvangt.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons
privacybeleid?
--------------------------------------------------------------Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen
•
•

Per email: info@dierenlantijntjes.nl
Per brief: is Jonkerveld 412, 5403 BP Uden.

Over communicatie per e-mail
Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons
opnemen op het hierboven vermelde adres.
Over communicatie per brief
Als je ons via het web je postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je
aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt.
Over communicatie per telefoon
Als je ons telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf je alleen telefonisch contact
met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online
geplaatst hebt.
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet
voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens
je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de
wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de
kans te bieden je deelname te weigeren.
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die
wij van hen bijhouden. Persoonsgegevens die wij opslaan kun je terugvinden in je
klantaccount op onze website. Als je deze gegevens wilt laten verwijderen dan kan dat door
een email te sturen naar onze klantenservice: info@dierenlantijntjes.nl.
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste
gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je je persoonlijke gegevens wenst te
verbeteren, gelieve je contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde e-mailadres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact
op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde e-mailadres.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.
Indien je nog vragen hebt met betrekking tot onze Privacy Policy, dan kun je contact opnemen
met onze klantenservice.
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