PRIVACYBELEID

Tenzij anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens wettelijk noch contractueel vereist noch vereist om
een contract te sluiten. U bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Een niet-provisionering heeft geen gevolgen. Dit
is alleen van toepassing voor zover er geen andere informatie wordt gegeven in de daaropvolgende bewerkingen.
"Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon

Server log files
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt,
worden gebruiksgegevens verzonden via uw internetbrowser en opgeslagen in loggegevens (serverlogbestanden). Deze
opgeslagen gegevens omvatten b.v. Naam van de opgeroepen pagina, datum en tijd van de oproep, hoeveelheid overgedragen
gegevens en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om een probleemloze werking van onze
website te garanderen en om ons aanbod te verbeteren. Een toewijzing van deze gegevens aan een specifieke persoon is niet
mogelijk.

Verzameling en verwerking met behulp van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen
binnen de door u verstrekte scope. De gegevensverwerking dient om contact te leggen. Door uw bericht in te dienen, stemt u
in met de verwerking van de verzonden gegevens. Verwerking is gebaseerd op artikel 6 (1) verlicht. een DSGVO met uw
toestemming.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door ons hiervan op de hoogte te brengen zonder de legaliteit van
de verwerking aan te tasten op basis van de toestemming tot intrekking. We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek
te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd, tenzij u akkoord gaat met de verdere verwerking en het gebruik.

Google gebruiken reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google Inc. op onze website (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
VS; "Google"). De query is bedoeld om te onderscheiden of de invoer door een mens of geautomatiseerde machineverwerking
is. De query omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHAservice naar Google. Voor dit doel wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Uw IP-adres wordt echter van

tevoren ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server
van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om
uw gebruik van deze service te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van reCaptcha zal
niet worden samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt. Indien nodig worden uw gegevens ook
naar de VS verzonden. Voor gegevensoverdrachten naar de VS is er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie,
het "Privacy Shield". Google neemt deel aan het 'Privacy Shield' en heeft zich aan de specificaties onderworpen. Door op de
vraag te drukken, gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens. Verwerking is gebaseerd op artikel 6 (1) verlicht. een
DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen zonder de rechtmatigheid van de verwerking te
schaden die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot intrekking.
Ga voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het bijbehorende privacybeleid naar:
https://www.google.com/privacy/ads/ (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl)

Klantenrekening
Bij het openen van een klantaccount verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de daarin aangegeven scope. Het doel van
gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. Verwerking is
gebaseerd op artikel 6 (1) verlicht. een DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment
intrekken door ons hiervan op de hoogte te brengen zonder de legaliteit van de verwerking aan te tasten op basis van de
toestemming tot intrekking. Uw klantaccount zal achteraf worden verwijderd.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens voor bestellingen
Bij het bestellen verzamelen en gebruiken we uw persoonlijke gegevens alleen voor zover noodzakelijk om uw bestelling te
verwerken en uw verzoeken te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is vereist voor het sluiten van het contract. Nietprovisionering betekent dat er geen contract kan worden gesloten. Verwerking is gebaseerd op artikel 6 (1) verlicht. b DSGVO
en is verplicht om een contract met u te sluiten. Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke
toestemming is dat niet. Hiervan uitgezonderd zijn alleen onze servicepartners, die we nodig hebben voor het verwerken van
de contractuele relatie of serviceproviders waarvan we dienen in de context van een verwerkingsorder. In aanvulling op de in
de relevante bepalingen van dit privacybeleid ontvangers voorwaarden, deze zijn, bijvoorbeeld, de ontvangers van de volgende
categorieën: lijndienst, payment service, voorraadbeheer diensten, service providers voor de orderverwerking, webhosting, ITdienstverleners en dropshipping dealer. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. De reikwijdte van de
datatransmissie is tot een minimum beperkt.

Seal koper rating systeem
We maken gebruik van onze website, de koper Seal evaluatiesysteem Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B,
04347 Leipzig). Na uw bestelling vragen wij u om uw aankoop bij ons te beoordelen en te becommentariëren. Hiervoor wordt

u gecontacteerd door ons in het kader van het contract, dat we hier gebruik van het technische systeem van de aanbieder van
de koper Seal evaluatie-instrumenten te maken als onderdeel van een baan verwerking. Verwerking is gebaseerd op artikel 6
(1) verlicht. f DSGVO van het rechtmatige belang in waarheidsgetrouwe, geverifieerde beoordelingen van onze diensten. U
hebt te allen tijde het recht om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie hiertegen in Artikel 6 (1) lit. f Op DSGVO
gebaseerde verwerking van uw persoonlijke gegevens door middel van een kennisgeving aan ons. Uw e-mailadres zal alleen
voor dit doel worden gebruikt en in het bijzonder niet voor verdere reclame en zal niet worden doorgegeven aan andere
derden. De persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in deze context in het technische systeem van de koper Seal
assessment tools worden gewist 3 maanden na gedetecteerd om goederen te evalueren.

Gebruik van PayPal

Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPal. Je kunt ze (te vinden
onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/ locale.x privacy-prev? = nl)
Koekjes
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de internetbrowser of
internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie
worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks waarmee de
browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website wordt heropend. Wij gebruiken cookies om ons aanbod
gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te
herkennen, zelfs na een pagina-wijziging en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet
worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een
pagina-einde.

Daarnaast gebruiken we cookies op onze website om een analyse mogelijk te maken van het surfgedrag van onze
sitebezoekers.

Verder gebruiken we cookies om bezoekers van de site op andere websites aan te pakken met gerichte, op interesses
gebaseerde advertenties.

De verwerking is gebaseerd op § 15 (3) TMG en artikel 6 (1) verlicht. f DSGVO van het legitieme belang in de bovengenoemde
doeleinden. De gegevens die u op deze manier verzamelt, worden op technische wijze gepseudonimiseerd. Een toewijzing van
de gegevens aan uw persoon is daarom niet langer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke
gegevens door u opgeslagen. U hebt het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde

bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende u, op basis van artikel 6 (1) f DSGVO.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom hebt u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste
technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u het opslaan van cookies en het verzenden van de daarin
opgeslagen gegevens voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter
op dat u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

De onderstaande links zullen u vertellen hoe u cookies kunt beheren (en uitschakelen) in belangrijke browsers:

Chrome-browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
(https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de)

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
(https://support.microsoft.com/de-de/help/17442 / windows internet-explorer-delete-manage-cookies)

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
(https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen)

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
(https://support.apple.com/de-de/guide/ safari / beheren-koekjes-en-plaats-data-sfri11471 / mac)

Gebruik van Google Analytics
We maken gebruik van onze website om web analytics dienst Google Analytics door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Gegevensverwerking is bedoeld om deze website en zijn bezoekers te analyseren.
Voor dit doel gebruikt Google de informatie die is verkregen namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de
website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot
website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt
verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Google Analytics maakt gebruik van cookies waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De door de cookies
gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS
en daar opgeslagen. IP-anonimisering is op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door
Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de
VS verzonden en daar ingekort. Uw gegevens kunnen worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten. Er is een

adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor gegevensoverdrachten naar de VS. Verwerking is gebaseerd op artikel
6 (1) verlicht. f DSGVO van de legitieme interesse in het op behoeften gebaseerde en doelgerichte ontwerp van de website. U
hebt het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking
van persoonsgegevens betreffende u, op basis van artikel 6 (1) f DSGVO.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen van uw
browsersoftware te selecteren; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle
functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van
gegevens die zijn gegenereerd door het cookie te voorkomen en met betrekking tot uw gebruik van
de website (incl. Uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google
verder door de browser plug-in beschikbaar onder de volgende link in download en installeer
[https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)]. Om te
voorkomen dat Google Analytics op verschillende apparaten wordt gevolgd, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out
cookies voorkomen toekomstige verzameling van uw gegevens wanneer u deze website bezoekt. Je moet je afmelden voor alle
systemen en apparaten die worden gebruikt om het te laten werken. Als u hier klikt, wordt de opt-out cookie: Google Analytics
uitschakelen (javascript: gaOptout ()).

Voor meer informatie over de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy onder https://www.google.com/analytics/terms/de.html
(https://www.google.com/analytics/terms/de.html) of https: //www.google.de/intl/de/policies/
(https://www.google.de/intl/de/policies/).

De functie Remarketing of 'Like Audiences' van Google Inc. gebruiken
We maken gebruik van onze website de remarketing of "soortgelijke doelgroepen" - functie van de Google Inc. (1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Deze functie is bedoeld voor het analyseren van
bezoekersgedrag en bezoekersinteresses.

Om de analyse van de websites gebruik, die de basis voor het creëren van op interesses gebaseerde advertenties vormt uit te
voeren, Google maakt gebruik van cookies. Over cookies bezoekt de website, evenals anonieme informatie over het gebruik
van de site zijn opgenomen. Er is geen opslag van persoonlijke gegevens van bezoekers van de website. Bezoek onder andere
site in het Google Display Netwerk worden weergegeven advertenties, eerder overwegen het meest waarschijnlijk verwijzend
product en informatie gebieden.

Indien nodig worden uw gegevens ook naar de VS verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor
gegevensoverdrachten naar de VS.

Verwerking is gebaseerd op artikel 6 (1) verlicht. f DSGVO van het rechtmatig belang om bezoekers van de site met gerichte
reclame aan te pakken door gepersonaliseerd voor bezoekers van de website, verschijnen op interesses gebaseerd adverteren
advertenties wanneer ze andere websites in het Google Display Netwerk.

U hebt het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de
verwerking van persoonsgegevens betreffende u, op basis van artikel 6 (1) f DSGVO.

U kunt het gebruik van cookies door Google uit te schakelen permanent door het volgen van de link hieronder en download de
voorwaarde dat er plug-in en installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de (https :
//support.google.com/ads/answer/7395996 hl = nl)?

Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden uit te schakelen door het uitschakelen van het Network Advertising
Initiative call (Network Advertising Initiative) onder https://www.networkadvertising.org/choices/
(https://www.networkadvertising.org/choices/) en implementeer de daar vermelde extra informatie over de opt-out.

U kunt meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende privacy policy vinden: https://www.google.com/privacy/
ads/ (https://www.google.com/privacy/ads/)

Conversies bijhouden van Google Adwords gebruiken

We gebruiken het online advertentieprogramma "Google AdWords" op onze website en, in deze
context, het bijhouden van conversies (evaluatie bezoeken). Google Conversion Tracking is een analysedienst van
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Wanneer u op een advertentie klikt die
wordt geleverd door Google, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies
hebben een beperkte geldigheidsduur, bevatten geen persoonlijke gegevens en zijn daarom niet voor persoonlijke identificatie.
Als u bepaalde pagina's op onze website bezoekt en de cookie niet is verlopen, kunnen we herkennen dat u op de advertentie
hebt geklikt en bent doorgestuurd naar deze pagina. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Er is dus geen
manier om cookies te volgen via de websites van adverteerders.

De informatie die is verkregen met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. Dit
vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is omgeleid naar een tagtagpagina
voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Verwerking is
gebaseerd op artikel 6 (1) verlicht. f DSGVO van het legitieme belang van gerichte reclame en de analyse van de impact en

efficiëntie van deze reclame.

U hebt het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de
verwerking van persoonsgegevens betreffende u, op basis van artikel 6 (1) f DSGVO.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen van uw browsersoftware te selecteren. Wij
wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U wordt niet
opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

U kunt zich ook afmelden voor gepersonaliseerde advertenties in de instellingen voor advertenties van Google-advertenties.
Voor instructies, zie https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
(https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de) U kunt ook onder https://www.networkadvertising.org/choices/
uitschakelen van het gebruik van cookies door derden oproep van de deactivering van het network Advertising Initiative
(network Advertising Initiative) (https://www.networkadvertising.org/choices/) en er de bovengenoemde informatie over de
opt-out implementeren.

Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.com/policies/privacy/
(https://www.google.com/policies/privacy/)

Google Adsense gebruikenWe gebruiken de AdSense-functie van Google Inc. op onze website (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, VS; "Google").

Deze functie is bedoeld voor het huren van advertentieruimten op de website en het doelgericht targeten van bezoekers van
de website met op interesses gebaseerde advertenties.

Met deze functie kunnen bezoekers van de website van de provider gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties
uit het Google Display Netwerk weergeven. Google gebruikt cookies waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren.
De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een
server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien wettelijk vereist of
voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere Googlegegevens.

Verwerking is gebaseerd op artikel 6 (1) verlicht. f DSGVO van het legitieme belang in het bovenstaande doel.
U hebt het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de
verwerking van persoonsgegevens betreffende u, op basis van artikel 6 (1) f DSGVO.

U kunt het gebruik van cookies door Google uit te schakelen permanent door het volgen van de link hieronder en download de
voorwaarde dat er plug-in en installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de (https :
//support.google.com/ads/answer/7395996 hl = nl)?.

Bovendien kunt u het gebruik van cookies door derden uit te schakelen door het uitschakelen van het Network Advertising
Initiative (Network Advertising Initiative) onder https://www.networkadvertising.org/choices/
(https://www.networkadvertising.org/choices/) bellen en de daarin genoemde opt-out nadere informatie voeren.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door het aanpassen van uw browser software; Houd er echter rekening mee dat als u
dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken.

Voor meer informatie en het privacybeleid van Google, gaat u naar: https://www.google.com/policies/technologies/ads/
(https://www.google.com/policies/technologies/ads/), https: // www.google.de/policies/privacy/
(https://www.google.de/policies/privacy/)

Google Maps gebruiken
We maken gebruik van onze website functie om insluiten Google Maps Maps Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

De functie maakt het mogelijk de visuele representatie van geografische informatie en interactieve kaarten.

Hier zijn Google bij het invoeren van de pagina's in de Google Maps-kaarten omvatte ook zelf verzamelde gegevens over
bezoekers van pagina's verwerkt en gebruikt. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door
Google, raadpleegt u het privacybeleid van Google onder https://www.google.com/privacypolicy.html
(https://www.google.com/privacypolicy.html). Daar heb je de optie-instellingen aan de Privacy Center te wijzigen, zodat u uw
gegevens verwerkt door Google gegevens kunt beheren en beschermen.

Indien nodig worden uw gegevens ook naar de VS verzonden. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie
voor gegevensoverdrachten naar de VS.

U hebt het recht om, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de
verwerking van persoonsgegevens betreffende u, op basis van artikel 6 (1) f DSGVO.

U moet JavaScript uit te schakelen in uw browser applicatie. echter, wijzen wij erop dat u niet in staat zijn om alle
mogelijkheden van deze website te gebruiken, zoals. de interactieve kaartweergave zal volledig zijn in dit geval.

Duur van opslag
Na volledige contract verwerking van de gegevens voor een eerste periode van de garantieperiode dan worden opgeslagen
met inachtneming van de juridische, met name fiscale en commerciële retentie wet gestelde termijnen en vervolgens
verwijderd na de deadline, tenzij u hebben ingestemd met de verdere verwerking en het gebruik.

Rechten van de betrokkene
Je staat aan de wettelijke eisen, de volgende rechten op grond van artikel 15 tot 20 DSGVO naar :. Recht van inzage,
correctie, voor de annulering, met de verwerking te beperken, om gegevens draagbaarheid.

Extra volgens art. 21 (1) DSGVO een recht tegenover de bewerkingen op basis van Art. 6 (1) f DSGVO, en de verwerking ten
behoeve van direct mail.

Neem op aanvraag contact met ons op. De contactgegevens zijn te vinden in onze opdruk.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
U op grond van art. 77 DSGVO om te klagen bij de toezichthoudende autoriteit, indien zij van mening zijn dat de verwerking
van uw persoonlijke gegevens niet wettelijk recht zal zijn.
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