Privacy Policy FollowMe tandem Benelux
Dit is de website van FollowMe tandem Benelux
Ons vestigingsadres is: Dr. H. Collijnlaan 111 - 2283 XD - Rijswijk
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 57947783
Ons B.T.W.-nummer is NL002019555B35
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch
je domeinnaam, noch je e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
• je e-mailadres als je dit aan ons communiceert;
• je naam, adres en e-mailadres als je een bestelling plaats via de webshop
• je e-mail adres als je een bestelling plaats via de webshop maar als dit op het
laatste moment wordt afgebroken
• alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd
hebt;
• alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie
en/of site-registratie).
Deze gegevens en informatie wordt gebruikt:
• Je naam en adres voor het versturen van je bestelling naar het juiste post adres
• om de inhoud van onze website te verbeteren;
• je e-mail adres voor het on-line versturen van de orderbevestiging, factuur en
bestelstatus
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere
organisaties voor commerciële doeleinden.
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de
coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de ITsector.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld
financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server.
Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze
site (pop-up).
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het
onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen
op onze site.
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@followme-tandem.nl
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.
Wij zullen de e-mailadressen van de personen die een bezoek gebracht hebben aan
onze site, NIET doorgeven aan andere organisaties.
Wij versturen geen nieuwsbrieven, advertenties of aanbiedingen. Wij communiceren
alleen over uw bestelling en uw vragen over ons product en dienstverlening.
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie
die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact
met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
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 contact met ons op te nemen op het hierboven
vermelde adres.
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 adres.

