Privacy
In deze verklaring zet JR Wijn en Spijs uiteen hoe zij omgaat met persoonsgegevens die worden verkregen via de
website.
1.

Gegevens die verzameld worden

Als u gebruik wenst te maken van de diensten van JR Wijn en Spijs of een bestelling en/of reservering plaatst via
de website van JR Wijn en Spijs kan u gevraagd worden persoonsgegevens als naam, adres, e-mailadres en
telefoonnummer te geven. JR Wijn en Spijs verzamelt ook gegevens die betrekking hebben op het bezoeken van
de website, zoals IP-adressen.
JR Wijn en Spijs gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
- Het vaststellen en het bijwerken van het aanbod van producten en diensten via de website.
- Het verschaffen van informatie gericht op de individuele gebruiker.
- Het afhandelen van bestellingen en het informeren over het verloop van bestellingen.
- Het verzenden en factureren van bestelde producten en/of diensten.
- Het informeren over diensten en producten van JR Wijn en Spijs door middel van nieuwsbrieven. Als u dit soort
informatie niet wilt ontvangen kunt u dat bij het registreren aangeven. U kunt ook altijd later nog per e-mail aan
info@jrwijnenspijs.nl doorgeven dat u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen.
- Het verstrekken van gegevens aan derden op grond van een wettelijke plicht.
- Het vastleggen van informatie om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en om de beveiliging van de
site te verbeteren.
2.

Cookies

De website van JR Wijn en Spijs maakt gebruik van cookies die door uw webbrowser worden opgeslagen op uw
computer. In deze cookies wordt informatie opgeslagen over uw bestellingen. Deze informatie omvat geen
persoonlijke gegevens zoals uw naam of adres. U kunt uw webbrowser zo instellen dat u geen cookies van
websites accepteert. Dit kan er echter toe leiden dat u niet volledig van de website van JR Wijn en Spijs gebruik
kunt maken.
3.

Overig

Het kan voorkomen dat (delen van) de onderneming JR Wijn en Spijs worden overgedragen aan derden. De
gegevens van onze klanten zullen daarmee ook kunnen worden overgedragen.
Het kan om technische redenen of om redenen van bedrijfsbeleid nodig zijn dat uw gegevens worden
doorgegeven naar servers van ondernemingen die gevestigd zijn in landen die niet behoren tot de Europese Unie
en wellicht niet een bescherming van persoonsgegevens bieden die qua niveau vergelijkbaar is. Wij zullen
passende maatregelen nemen om de bescherming van uw gegevens te verzekeren. Als u wilt weten welke
gegevens door JR Wijn en Spijs over u zijn vastgelegd of als u bepaalde gegevens wilt wijzigen, kunt u daartoe
altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan info@jrwijnenspijs.nl
4.

Google Analytics

“Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google
Inc. (“Google”). GoogleAnalytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden
geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te
houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en
andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover
Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende
instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze
website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de
informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.”

