Privacy Statement
In Sight System is een merk van A.E.P.
In Sight System. respecteert de privacy van alle gebruikers en is verantwoordelijk voor uw gegevens die u aan
ons verstrekt, wij hechten dan ook veel waarde aan om zorgvuldig en vertrouwelijk u gegevens te behandelen.
In Sight System houdt zich dan ook aan de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens (WBP)stellen.

gebruik van gegevens
•

•
•

•

Wij gebruiken uw gegevens om de bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor
het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
Wij verzamelen persoonlijke gegevens alleen op basis van de informatie die u naar ons toe verstrekt.
De gegevens die u verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw vraag en/of
opdracht.
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig
om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het winkelen bij Insightsystem.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw
toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het
gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
Als u bij Insightsystem.nl een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een secure server. In uw
account slaan we informatie op zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever en
betaalgegevens, zodat uw deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Optimale bescherming ( SSL-certificaat)
•

Onze webshop is beschermd d.m.v. Een SSL-certificaat van Symantec.
SSL (Secure Socket Layer) is een internet-protocol, dat de doorgifte van gegevens versleutelt. Hierdoor
kunnen gegevens zoals creditcard-informatie, wachtwoorden of bankgegevens veilig verstuurd
worden.

Verstrekken van persoonlijke gegevens aan derden
•

In Sight System zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan
derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Cookies
•

Insightsystem.nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan
de website worden opgeslagen op jouw computer. Cookies maken het mogelijk om een website goed
te laten werken en inzicht te krijgen in het bezoekgedrag op de website. Met deze informatie kunnen
de webdiensten en jou gebruikerservaring van een website worden verbeterd. Cookies brengen de
veiligheid van je computer niet in gevaar.

Functionele cookies
Cookies zijn te verdelen in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn
noodzakelijk voor een goede werking van de website of zorgen ervoor dat aan jou snel en correct de
gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je onze website bezoekt. Handig, want dan hoef je
bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen
aan te passen. De niet-functionele cookies dienen om ons te informeren over het aantal bezoekers van
de website en de manier waarop deze bezoekers de website gebruiken. Deze informatie kunnen wij
gebruiken om de website verder te verbeteren.

Hoe wij cookies gebruiken
We gebruiken cookies om onze service te verbeteren. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de
functionaliteit van de website, andere dienen om de werking en jou gebruikerservaring te verbeteren.

Functionele cookies
•
•
•
•

Functionele cookies worden gebruikt om:
Te onthouden wat er in je winkelmandje zit;
Te onthouden in welke fase van je bestelling je zit;
Je logingegevens te onthouden
Je verbinding met de website te beveiligen

Niet-functionele cookies
Analytische cookies
•
•

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Voor
een betere optimalisatie.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de
verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten, die informatie die Google verzamelt
wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van de bezoeker aan de website wordt
nadrukkelijk niet opgeslagen. Lees ook de privacy voorwaarden van Google voor meer informatie.

Social Media Cookies
De sociale media knoppen die op deze site staan: deel deze pagina via; maken geen gebruik van
cookies. Op het moment dat u deze knoppen gebruikt, wordt u doorgestuurd naar de desbetreffende
site. Deze sites kunnen wel cookies gebruiken. Voor meer informatie verwijzen we naar de
privacyverklaring van deze sociale media.

Cookies verwijderen
•

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Effectivesupps.com geen cookies
ontvangt. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen zal de website mogelijk niet meer optimaal
functioneren en kunt u van sommige diensten geen gebruik maken.
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