Privacy- en Cookiestatement “Mei Inoer”
Het is belangrijk dat u kunt vertrouwen op Mei Inoer, daarom zal Mei Inoer zorgvuldig en
vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens.
Mei Inoer legt in deze privacy statement uit welke persoonsgegevens worden gebruikt en
met welk doel deze persoonsgegevens worden gebruikt. Het wordt dan ook door ons
aangeraden dit privacy statement te lezen.
Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 7 maart 2018.

Identiteit van de onderneming:
Naam ondernemer:
Diana Poepjes
Handelend onder de naam/namen: Mei Inoer
Vestigingsadres:
Sylspaed 55
8711 EC Workum
Telefoonnummer:
06 2744 7052
Bereikbaarheid:
Alleen op afspraak
E-mailadres:
info@mei-inoer.nl
KvK-nummer:
0000000000
Btw-nummer:
0000000000

Algemeen
Onderstaand privacybeleid is van toepassing op elk sitebezoek, transactie of overeenkomst.

Het gebruik van gegevens
Mei Inoer verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u een bestelling plaatst om de bestelling
te accepteren en uit te voeren. Mei Inoer zal de persoonsgegevens nooit aan derden
verkopen en zal alleen de persoonsgegevens aan derden verstrekken die betrokken zijn bij
het uitvoeren van de bestelling zoals de pakketdienst. Mei inoer gebruikt de
persoonsgegevens om de volgende diensten te kunnen leveren:
I.
Om een bestelling die u heeft geplaatst uit te kunnen voeren en u op de hoogte te
houden van het verloop daarvan heeft Mei Inoer uw naam, adresgegevens, e-mailadres en
betaalgegevens nodig.
II.
Wanneer u een contactformulier op Mei-inoer.nl invult, of een email stuurt naar Mei
Inoer, worden de gegevens daarvan zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud
van de e-mail nodig is voor beantwoording daarvan bewaard.
Persoonsgegevens mogen door Mei Inoer ook gebruikt worden voor het opsporen van
(poging tot) strafbare en/of onrechtmatige gedragingen die gericht zijn tegen Mei Inoer en
haar klanten en medewerkers.

Beveiligde server
Mei Inoer heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking.

Correctie/verwijdering van uw gegevens
Als u uw persoonsgegevens wilt inkijken, wijzigen of verwijderen uit ons systeem, kunt u
contact met ons opnemen door middel van het contactformulier of via e-mail.

Gebruik van Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie door door de browser worden opgeslagen op uw
computer. De cookies die door Mei Inoer gebruikt worden zijn zogeheten functionele cookies
die worden gebruikt om het functioneren van de website te verbeteren. Deze cookies zorgen
er bijvoorbeeld voor dat uw winkelmandje bijgehouden wordt. Omdat functionele cookies
weinig gevolgen hebben voor de privacy van de consument vallen deze onder de First Party
Cookies, en hoeft er geen toestemming gevraagd te worden aan de consument om de
Cookies te plaatsen op de website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het kan voorkomen dat Mei Inoer haar privacy statement over de privacy en veiligheid in de
toekomst moet veranderen. Mei Inoer raad dan ook aan om de privacy statement regelmatig
te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de eventuele wijzigingen.
Voor vragen over het privacybeleid van Mei Inoer mag u altijd contact met ons opnemen.

