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GRI-SPEC-COOKIES-DUT

1. gripple.com streeft ernaar om uw privacy te beschermen en om de van u ontvangen 
persoonsgegevens te beveiligen. We houden ons strikt aan de eisen van de wetgeving inzake 
gegevensbescherming in het Verenigd Koninkrijk.

Met deze verklaring willen we u uitleggen welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we 
die kunnen gebruiken.

2. Wanneer u bij ons bestelt, moeten we uw naam, adres, e-mailadres en kaartgegevens 
weten. Zodoende kunnen we uw bestelling verwerken en uitvoeren. U hebt de mogelijkheid 
om persoonsgegevens die niet vereist zijn voor het bestelproces niet mee te delen.

3. We gebruiken uw persoonsgegevens om u te informeren over nieuwe producten/diensten. 
We nemen alleen contact met u op wanneer u daarvoor uw toestemming hebt gegeven.

4. Wij verkopen, verhuren of ruilen uw persoonsgegevens niet met derden om commerciële 
redenen, behalve voor de vereiste validatie van uw betaal-/kredietkaart tijdens de aankoop.

5. We volgen strikte beveiligingsprocedures bij het bewaren en bekendmaken van informatie 
die u ons hebt bezorgd om te voorkomen dat onbevoegden er toegang toe krijgen, dit conform 
de wetgeving inzake gegevensbescherming in het Verenigd Koninkrijk.

We verzamelen geen gevoelige informatie over u, behalve wanneer u deze welbewust verstrekt. 
Om onze databank zo correct mogelijk te houden, kunt u uw persoonsgegevens controleren, 
bijwerken of verwijderen door ons een e-mail te sturen op info@gripple.com.

6. Voor de verwerking van verrichtingen via betaal-/kredietkaart kan de bank of kaartverwerkende 
instantie eisen dat uw persoonsgegevens worden gecontroleerd voor autorisatie buiten de EER 
(Europese Economische Ruimte). Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden buiten de 
EER overgedragen.

7. Met vragen omtrent privacy kunt u bij ons terecht op bnlinfo@gripple.com.
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