Privacy policy
EQP Textiles bvba respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en haar klanten en
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de consument ons verschaft vertrouwelijk
wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk
te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met de
toestemming van de consument. EQP Textiles bvba zal de persoonlijke gegevens niet aan derden
verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het
uitvoeren van de bestelling.
EQP Textiles bvba gebruikt de verzamelde gegevens om aan haar klanten volgende diensten te
leveren:
1. Als een bestelling wordt geplaatst, is de naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens
van de consument nodig om de bestelling uit te voeren en van het verloop daarvan op de hoogte
te
houden.
2. Om het winkelen bij EQP Textiles bvba zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw
toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling en het
gebruik van onze diensten op. Hierdoor kan ook de website gepersonaliseerd reageren.
3. Als de consument bij EQP Textiles bvba een bestelling plaatst, worden, indien gewenst, de
gegevens
van
de
consument
op
een
beveiligde
server
bewaard.
4. Als de consument reageert op een actie of prijsvraag, worden naam, adres en e-mailadres
gevraagd. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te
maken,
en
de
respons
op
onze
marketingacties
te
meten.
5. Gegevens in verband met de internetverbinding zoals IP-adres, type verbinding, type
internetbrowser, duur van verbinding, etc. worden anoniem bewaard voor
optimalisatiedoeleinden.
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
EQP Textiles 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 EQP Textiles bvba geen cookies ontvangt, mogelijk werken er dan gedeelten van de site niet
of niet correct. Voor volgende zaken worden cookies op de computer van de bezoeker
opgeslagen: recent bekeken producten, wishlist en winkelmandje, producten die vergeleken
worden, of de bezoeker al geregistreerd is of niet en de geslecteerde taal.

