Privacybeleid & Cookies

Mme Bouquet respecteert de privacy van alle gebruikers van onze site. Wij dragen er zorg voor dat
de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.
Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Mailt u ons, schrijft u zich
in voor de nieuwsbrief of bestelt u iets, dan nemen wij uw gegevens (naam, e-mailadres en
adresgegevens) op in ons bestand en gebruiken die voor het toezenden van een retourbericht, de
nieuwsbrief of informatie over uw bestelling.
De gegevens worden opgeslagen in onze administratie en op de beveiligde servers van een derde
partij. De gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, maar kunnen op uw verzoek permanent
uit de database van Mme Bouquet worden verwijderd. Tevens heeft u het recht op inzage of
rectificatie en het recht om bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens te maken, op elk
gewenst moment ook nadat u toestemming heeft gegeven. U heeft het recht om te klagen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat automatisch op uw computer wordt
opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Wij
verzamelen (anonieme) gegevens over het gebruik van deze website voor meting van de web
statistieken. Door analyse van die gegevens kunnen wij de website verbeteren en de dienstverlening
verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan
derden ter beschikking gesteld. Wij verzamelen onder andere gegevens over het tijdstip en de duur
van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht. Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor Mme
Bouquet. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.

Let op: Als u cookies uitschakelt via de browser of ze op een andere wijze blokkeert, kan het
voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van deze website niet of niet optimaal meer
functioneren.

