COOKIE EN PRIVACYBELEID
Creativ Company B.V. /cchobby.nl maakt gebruik van cookies.

WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op
uw computer. Cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website
en zijn bijvoorbeeld nodig voor het onthouden van de in de winkelmand geplaatste
artikelen en om te bepalen of u al dan niet ingelogd bent.
Cookies stellen ons ook in staat om informatie te verzamelen via Google Analytics
over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan
de voorkeuren van onze bezoekers.

VERWIJDEREN COOKIES
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen omdat deze op uw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser vind u onder
Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers.

PRIVACY BELEID VAN CREATIV COMPANY
Creativ Company respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw
gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Creativ Company zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen
en stelt alleen die gegevens aan derden ter beschikking die nodig zijn om uw bestelling uit te voeren.

CREATIV COMPANY GEBRUIKT DE VERZAMELDE
GEGEVENS OM HAAR KLANTEN DE VOLGENDE
DIENSTEN TE LEVEREN:
•

 ls u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en
A
betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

•

 ls u op cchobby.nl een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een
A
Secure Server. In uw 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.

•

 egevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van
G
onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

•

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze acties te meten.

