PRIVACYVERKLARING
Dorel Netherlands is een geregistreerde handelsnaam van Maxi Miliaan BV, gevestigd te
Helmond en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17060920 (hierna: "Dorel").
Dorel neemt uw privacy serieus. Wij zijn gehouden om de privacy van de bezoeker van deze
website te beschermen. Lees deze privacyverklaring aandachtig door, zodat u weet hoe we
persoonsgegevens verkrijgen en gebruiken.
Vragen met betrekking tot deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan:
Dorel Netherlands
Afdeling Marketing Services
Postbus 6071
5700 ET Helmond, Nederland
Tel. 0492-578111
Artikel 1 Algemeen
1.1

Voor Dorel is een verantwoorde omgang met gegevens van de bezoeker van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan
de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan stelt.
Artikel 2 Omgaan met persoonsgegevens

2.1

Om het gebruik van de website te bevorderen kunnen wij uw gegevens, mede daaronder
begrepen details van uw bezoek aan de website van Dorel, vastleggen in een bestand.
Wanneer u de formulieren op de website www.quinnycasters.nl invult, informatie bij ons
aanvraagt of goederen of diensten bestelt, vragen wij u uw naam, e-mailadres en andere
relevante contactinformatie in te voeren. We gebruiken de verzamelde informatie uitsluitend
om contact met u op te kunnen nemen in het kader van uw deelname aan de actie, een
gangbare klantrelatie, om een optimaal gebruik van onze website, diensten en producten
mogelijk te maken en om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze
producten. Wij zullen daarbij rekening houden met uw voorkeur. Deze kunt u kenbaar maken
tijdens de registratieprocedure.

2.2

Dorel kan uw gegevens verstrekken aan met haar gelieerde ondernemingen en aan derden
die wij inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Tevens kunnen wij voor het
verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers

uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan
derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
Artikel 3 Uw rechten
3.1

Dorel wil duidelijk zijn over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens van de bezoeker
omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Mocht u echter onverhoopt
vragen hebben over de wijze waarop Dorel met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u
een bericht sturen aan mail_nl@quinnycasters.com.

3.2

U kunt ook aan bovenstaand adres een bericht sturen als u wilt weten welke gegevens over
u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren of als u gegevens wilt laten wissen.
Daarnaast kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of per post
ontvangen van aanbiedingen.
Artikel 4 Cookies

4.1

Dorel maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van zogenaamde
cookies. Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van de computer wordt
opgeslagen. Cookies worden gebruikt om bij te houden welke voorkeuren de bezoeker van
de website van Dorel heeft ingesteld voor een bepaalde dienst. Ook kunnen cookies worden
gebruikt om te voorkomen dat de bezoeker van de website van Dorel een bepaalde
advertentie te vaak ziet of om te registeren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.
Cookies kunnen de computer of bestanden die op de computer staan niet beschadigen. Als u
ons gebruik van cookies niet accepteert, dan kunt u deze functionaliteit te allen tijde
uitschakelen in uw internetbrowser. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de
instellingen van de internetbrowser vindt u onder 'help' in de toolbar van de meeste
browsers.
Artikel 5 Opt-in

5.1

De website www.quinnycasters.com geeft gebruikers de mogelijkheid tot opt-in. Dit houdt in
dat u zelf bepaalt of u onze nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en andere informatie over
nieuwe mogelijkheden, evenementen en diensten wilt ontvangen. Marketingaanbiedingen per
e-mail worden pas verstuurd nadat we uw toestemming hebben ontvangen. Als u wilt
worden verwijderd van een mailinglijst kunt u in de betreffende e-mail die naar u gestuurd is
een link aanklikken waarmee u aan kunt geven geen informatie meer te willen ontvangen
over dit onderwerp.

Artikel 6 Links naar andere websites
Pagina

2/3

Quinny Casters/SI/privacyverklaring

6.1

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere websites die door middel van links
met de website van Dorel verbonden zijn. Voor de bijbehorende privacyverklaring willen wij
u graag verwijzen naar de betreffende websites.
Artikel 7 Wijzigingen

7.1

Dorel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Controleer deze daarom regelmatig.

Dorel , versie 01-2010
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