Aktie-shop.eu staat voor duidelijk communiceren:
Wij geven u via deze pagina uitleg over het privacy beleid.
De veiligheid van uw gegevens is voor ons uiterst belangrijk. Als klant van de Aktieshop.eu kunt u volledig onbevreesd uw inkopen doen. In het algemeen kunt u onze
website bezoeken zonder persoonsgegevens achter te laten.
1. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend binnen het wettelijk kader en op grond van uw
toestemming. Het gaat met name om gegevens in verband met de ontvangst en
uitvoering van uw bestellingen (zoals naam, adres, e-mailadres, informatie over de
bestelde artikelen, gegevens over bestel- en betalingsgedrag) en ook om andere
gegevens, die u ons vrijwillig (bijv. in het kader van de bestelling van nieuwsbrieven of van
deelname aan spelletjes waarbij iets gewonnen kan worden) ter beschikking stelt. Voor
zover u in het kader van bestelprocedures persoonsgegevens doorgeeft, gebeurt dat
middels SSL versleuteling (Secure Sockets Layer).
2. Buiten datgene wat door de wet en op grond van uw toestemming is toegestaan, zullen
wij uitsluitend geanonimiseerde gegevens, waarbij geen verband met personen gelegd
kan worden, verzamelen en gebruiken voor statistische doeleinden en voor de continue
verbetering van onze internetdiensten.
3. Onze webservers slaan automatisch de gegevens op in hun server log-bestanden, die
door uw browser aan ons gecommuniceerd worden. Dit betreft het type en de versie van
de door u gebruikte Internet-browser, het toegepaste besturingssysteem, de eerder
bezochte pagina, het IP-adres van de betreffende computer en het tijdstip van het
serververzoek. De gegevens worden bovendien na korte tijd automatisch gewist. De
hierbij verzamelde gegevens worden uitsluitend statistisch en niet tot u herleidbaar
geanalyseerd, om voor u het surfen naar onze website-pagina's verder te verbeteren.

WEBTRACKING
1. Op deze website wordt geanonimiseerde informatie over het surfgedrag van de
bezoekers verzameld en opgeslagen voor marketingdoeleinden.
De verzamelde gegevens zullen nooit gebruikt worden om de bezoekers van deze
website persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt
ter verbetering van het aanbod. Daarom worden alle IP-adressen ingekort, zodat ze
uitsluitend in geanonimiseerde vorm gebruikt kunnen worden. De gegevens worden niet
op andere manieren gebruikt of aan derden overgedragen.

2. De evaluaties die niet tot bepaalde personen kunnen worden herleid, maar betrekking
hebben op de gebruikte computer, gebruiken wij om ons online aanbod te verbeteren.
Door aan de hand van de op uw computer geplaatste cookies en trackingpixels uw
gedrag met deze computer op onze website te volgen, willen we vooral het gebruik van
onze website optimaliseren.
3. U stemt ermee in dat we op uw computer cookies en trackingpixels plaatsen om uw
gebruik van onze website te kunnen analyseren, u aan de hand daarvan gerichte
aanbiedingen op onze website te kunnen doen en u de informatie te tonen die voor u
interessant zou kunnen zijn.
4. U kunt deze toestemming later altijd weer intrekken, zonder dat daar kosten aan
verbonden zijn.

VERKLARING VAN TOESTEMMING
Met de hieronder genoemde procedures voor het verzamelen, de verwerking en het
gebruik van gegevens bent u uitdrukkelijk akkoord:
Aktie-shop.eu
1. Voor zover u één of meer van onze nieuwsbrieven hebt besteld, is het ons toegestaan uw
gegevens ten behoeve van de samenstelling en verzending van de nieuwsbrieven op te
slaan en te verwerken en u op uw persoonlijke interesses afgestemde aanbiedingen van
Aktie-shop.eu toe te sturen. Bovendien kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u op
onze website op uw persoonlijke interesses afgestemde diensten aan te bieden. Wij
zullen hiertoe uw door ons bij uw bezoeken aan onze website en ook in het kader van de
afhandeling van uw inkopen opgeslagen gegevens evalueren om met name na te gaan
welke producten u zouden kunnen interesseren.
2. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de Aktie-shop.eu nieuwbrief door een e-mail naar
het onderstaande adres te sturen. U kunt ook de link 'Nieuwsbrief afmelden' onderaan
elke nieuwsbrief gebruiken. Bij het verzamelen van de gegevens in het kader van uw
bezoek aan onze website zullen we ook cookies gebruiken en uw persoonsgegevens
opslaan. Hebt u geen nieuwsbrief van ons of geen van onze overige informatiediensten
besteld, dan is het ons volgens de wet alleen toegestaan u reclame per e-mail toe te
sturen, wanneer wij uw adres in verband met de verkoop van een artikel van u verkrijgen
en u daartegen – ondanks heldere en duidelijke informatie over de mogelijkheid hier te
allen tijde bezwaar tegen te maken – geen bezwaar hebt gemaakt. Wij zullen u alleen
reclame per e-mail voor artikelen van een gelijke soort als het gekochte artikel toesturen
en uw gegevens niet aan derden doorgeven.
3. U stemt ermee in dat u van Aktie-shop.eu reclame per mail aan uw mailadres stuurt. De
boven genoemde onderneming mag de gegevens omtrent het postadres en e-mailadres
uitsluitend voor dit doel gebruiken en niet aan derden doorgeven.

