Privacy and Cookie Policy
Privacy beleid D’n Östrik Ruitersport.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten, diensten en website die door D;n Östrik
Ruitersport worden aangeboden. Het zet uiteen hoe D’n Östrik Ruitersport alle informatie gebruikt
en beschermt die u ons geeft bij het gebruik van de website.
D’n Östrik Ruitersport is vastbesloten ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Moeten
we u vragen om bepaalde informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van
deze website, dan kunt u er verzekerd van zijn dat het alleen zal worden gebruikt in
overeenstemming met dit privacy statement.
Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning,
zoekopdracht of dergelijke, wordt bedoeld: opgevraagde URL, ip-nummer, tijdstip, HTTP-refererurl (inclusief uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype,
beeldschermgrootte en dergelijke.
D’n Östrik Ruitersport registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot
bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, seksualiteit, het strafrecht, politieke
gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.
Waar we uw gegevens voor gebruiken
Alle informatie die wij verzamelen van u, kan worden gebruikt op een van de volgende manieren:
• Om uw ervaring te personaliseren
(uw informatie helpt ons om beter in te spelen op uw individuele behoeften)
• Het verbeteren van onze website
(we streven er voortdurend naar om onze webshop aanbod te verbeteren op basis van de
informatie en feedback die we van u ontvangen)
• Voor het verwerken van transacties
Wanneer u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres, en
betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te kunnen voeren en u van het verloop daarvan op de
hoogte te houden.

• Als u bij D’n Östrik Ruitersport een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure
Server. In uw D’n Östrik Ruitersport account slaan we informatie op zoals uw naam en adres,
telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe
bestelling hoeft in te vullen.
• Periodieke e-mails versturen
Het e-mailadres dat u gebruikt voor het gebruik van D’n Östrik Ruitersport , kan worden gebruikt
om u informatie en updates toe te sturen met betrekking tot uw bestelling of aanvraag, in
aanvulling op het ontvangen van occasionele bedrijfsnieuws, updates, promoties, gerelateerd
product of dienst informatie, enz.
Website bezoek
Op het moment dat u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw
opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden.
Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele
maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment
gebruikt. Dit houdt in dat wij deze gegevens dus niet herleiden tot u als persoon.
Cookies
Een cookie is een bundel van informatie die een website opslaat op de computer van de
bezoeker en die de browser van de bezoeker, elke keer als de bezoeker de website bezoekt,
aanlevert aan de website. We kunnen gebruik maken van cookies om ons te helpen gebruikers te
identificeren, te volgen, het gebruik van de website, en de toegangsvoorkeuren. Bezoekers van
de website, die niet willen dat een cookie op hun computer komt, zouden dit kunnen weigeren
met behulp van hun browser instellingen, dit met het gevolg dat er mogelijkerwijs enkele functies
binnen de website niet goed functioneren.
Google Analytics
D’n Östrik Ruitersport kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die
wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om
ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde
informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze
informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te
stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google

verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google
beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik te maken van deze website
geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de
doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Contactformulieren en e-mail
Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en
opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de
technische kenmerken, door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw
bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording
naar aanleiding van uw bericht.
Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten,
dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de
toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad,
kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen
wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact
op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende,
eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen
aanspreken.
D’n Östrik Ruitersport stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt
verplicht.
Links naar andere websites
Naar eigen wens, kunnen we aanbieding van producten of diensten op onze website aanbieden
van derden. Deze sites van derden hebben aparte en onafhankelijke privacy beleid. We hebben
dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en activiteiten van
deze gelinkte sites. Toch proberen we de integriteit van onze site te beschermen en eventuele
feedback over deze sites welkom.
Wijzigen privacy beleid
D’n Östrik Ruitersport kan in de toekomst besluiten het privacy beleid te wijzigen indien wij
bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken
en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacy beleid.

Toestemming
Door het gebruik van onze site gaat u akkoord met ons privacy beleid.
Beveiliging
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de
coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
Contacteer ons
Als er nog vragen zijn over, of als u van mening bent dat informatie die wij over u verzamelen
onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons e-mailen naar onderstaande adres.
info(ad)ostrik.nl

