Privacy Policy
Ondernemingsgegevens :
Hifinesse Retail NV
Vosveld 11A, Wijnegem Trade Towers 2 Unit 3
2110 Wijnegem
BTW - BE0444 385 011
www.hifinesse.be
www.hifinesse.eu

info@hifinesse.be
Tel. + 32 3 641 90 90
Fax. + 32 3 641 90 80
Hifinesse Retail NV respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er
zorg voor dat alle persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandeld
wordt. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te
laten verlopen. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld
worden om uw bestelling af te handelen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde
derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Verder zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
Hifinesse Retail NV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
Welke informatie wordt gevraagd?







Facturatiegegevens (naam en voornaam, straatnaam, huisnummer, postcode en
woonplaats)
Afleveradres (indien verschillend van facturatieadres)
Emailadres
Telefoonnummer
Betaalgegevens (n.v.t. indien vooruit betaald wordt)
Login en wachtwoord waarmee je inlogt op onze website (aanmaken van een account
is niet verplicht)

Hoe worden uw gegevens beschermd?



Uw gegevens worden enkel over SSL-verbindingen (secure socket layer) verzonden.
Alle gegevens worden versleuteld verzonden en kunnen niet gelezen worden door
derden op het internet.
Bezoekers hebben te allen tijde het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de
opgegeven persoonsgegevens.

Waar worden uw gegevens voor gebruikt?


Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze
bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren of aan te
passen aan uw voorkeuren.
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We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers. Als u besluit een recensie
te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt.
Hifinesse Retail NV behoudt zicht het recht bijdragen die niet aan onze
sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
Uw gegevens zullen alleen voor direct marketing worden gebruikt als u daarvoor de
toestemming heeft gegeven.

Wat zijn Cookies?


Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw
computer.

Waarvoor worden Cookies gebruikt?


Hifinesse Retail NV gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan
onze website. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het
gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan uw voorkeuren.
Cookies kunnen altijd via de browserinstellingen verwijderd of uitgeschakeld worden.
Je ontvangt dan geen cookies meer tijdens uw bezoek aan onze website.

Mocht u vragen hebben omtrent onze privacy policy kan u hiervoor terecht bij onze
klantenservice op +32 3 641 90 90 of info@hifinesse.be.
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