privacybeleid
We hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens bij ons in
goede handen zijn. We houden ons vanzelfsprekend aan de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonlijke gegevens. We
vinden het belangrijk dat u weet welke gegevens wij opslaan en wat wij met deze gegevens doen. Winkelen in de D&P Parfum
webshop kunt u op uw gemak doen, zonder dat uw persoonlijke gegevens door ons worden opgeslagen. De gegevens die uw
internetbrowser opslaat, zoals de datum, de verblijfsduur op dpparfum.nl of de naam van uw internetprovider worden anoniem
opgeslagen. U blijft daarbij als internetgebruiker onbekend.
—————

cookies
D&P Parfum maakt gebruik van cookies. In dit cookiestatement leest u wat cookies zijn, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en welke
cookies wij precies plaatsen.
Wat zijn cookies?
Cookies en cookie-achtige technologieën zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt en
gebruikt. Denk bij cookie-achtige technologieën aan Javascripts en web beacons. In deze tekstbestanden kan informatie zijn opgenomen over
uw (eerdere) gebruik van de websites en bepaalde keuzes en instellingen die u daarop hebt vastgelegd. Daarnaast worden cookies gebruikt
om uw computer te kunnen identificeren. Cookies richten geen schade aan op uw eindapparaat, bevatten geen virussen, Trojanen of andere
schadelijke software. Wij gebruiken twee soorten cookies op onze website: functionele cookies en analytische cookies.
Waarom plaatst D&P Parfum cookies?
We verzamelen en verwerken automatisch gegevens op onze website met behulp van cookies en cookie-achtige technologieën om het gedrag
van bezoekers van onze website bij te houden. Dit helpt ons om onze website te optimaliseren en aan te passen aan de interesses van onze
bezoekers. In deze context gebruiken wij de tool Google Analytics. Wanneer u onze website bezoekt, is deze standaard ingescha keld.
Cookies verwijderen of uitschakelen
U kunt volledig of gedeeltelijk bezwaar maken tegen het gebruik van deze services door u af te melden. Houd er echter rekenin g mee dat u in
dat geval misschien niet alle functies van onze website kunt gebruiken. Door uw bezwaar worden zogenaamde opt-out cookies ingesteld.
Deze cookies worden gebruikt bij het herkennen van het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zodat er rekening wordt
gehouden met uw beslissing. Houd er rekening mee dat cookies automatisch na 5 jaar worden verwijderd.
Functionele cookies
D&P Parfum gebruikt functionele cookies om een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze website. Tevens zijn deze
cookies noodzakelijk voor een goede technische worden van onze website. Zogenoemde sessiecookies geven ons inzicht in de door u reeds
bezochte pagina’s van onze website en of u zich reeds heeft ingelogd in uw account. Deze cookies worden automatisch gewist nadat u onze
website heeft verlaten. Bovendien gebruiken wij ook gebruikersvriendelijke tijdelijke cookies die gedurende een bepaalde vastgelegde
periode op uw eindapparaat wordt opgeslagen. Met behulp van deze cookies wordt automatisch vastgesteld dat u reeds bij ons be nt geweest
en welke gegevens u heeft ingevoerd en welke instellingen u heeft gedaan. Dit hoeft u dus niet nog een keer te doen.
Analyserende cookies
Wij gebruiken daarnaast ook analytische cookies (van Google Analytics) om ons inzicht te geven in de informatiebehoefte en interesse van
onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie om onze websites te optimaliseren en gerichte en relevante inhoud aan te kunnen bieden.

bestellen in de D&P parfum webshop
Als u in de D&P Parfum webshop een product wilt bestellen, vragen wij u uiteraard een aantal gegevens in te vullen. Hierbij gebruiken wij
alleen die gegevens die wij nodig hebben om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Bij de gegevensverwerking staat de bescherming
van uw persoonlijke gegevens volgens de wettelijke bepalingen voor ons op de eerste plaats. De gegevens die voor uw aankoop
op dpparfum.nl nodig zijn worden enkel aan bedrijven doorgegeven die in opdracht van D&P Parfum handelen (denk hierbij bijvoorbeeld
aan onze bezorgpartner PostNL). Deze bedrijven hebben alleen toegang tot gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te kunnen
uitvoeren.
Veiligheid door SSL
Uw bestellingen en uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, uw adres en uw creditcardgegevens worden door moderne veiligheidssystemen
beschermd. Het versturen van deze gegevens gebeurt gecodeerd en voor buitenstaanders onleesbaar door het gebruik van Secure Socket
Layers (SSL) van GeoTrust, een veiligheidsstandaard die door alle gangbare webbrowsers wordt ondersteund.
Veiligheid bij misbruik
Indien iemand misbruik maakt van uw creditcard, volg dan alstublieft de instructies van uw creditcardmaatschappij op en breng ons
onmiddellijk op de hoogte. Dit kunt u doen door een e-mail te versturen naar info@dpparfum.nl

