RAW4DOGS PrIVACY STATEMENT

Cookies
De website van Raw4Dogs registreert algemene (anonieme) bezoekgegevens, zoals de
bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de sessie. Hiervoor
wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door
Google Inc. Dit programma maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website
gebruiken (zie ook Google’s privacy statement). De gegevens worden anoniem verzameld en hebben
als doel de website nog gebruikersvriendelijker te maken en onze dienstverlening te optimaliseren.
Je hebt de keuze om de cookies te accepteren of niet. Wanneer je in het verleden de cookies hebt
toegestaan maar dit niet meer wilt, dan kun je deze uitschakelen. Bekijk hiervoor de handleiding van
jouw webbrowser.
Persoonlijke gegevens
Wij vinden privacy belangrijk. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Wij registreren alleen de contactgegevens en overige gegevens die jij aan ons hebt
verstrekt. Deze gegevens worden opgeslagen met als doel het kunnen beantwoorden van jouw
informatieverzoek of het realiseren van jouw aanvraag. Met deze persoonlijke gegevens wordt
vertrouwelijk om gegaan.
Wanneer je via onze website een ‘gratis worst’ hebt aangevraagd dan worden de door jou ingevulde
gegevens opgeslagen in onze database. Wij slaan deze gegevens op met jouw toestemming, om je
maandelijks via e-mail op de hoogte te kunnen houden van trends op het gebied van hondenvoeding,
leuke acties van Raw4Dogs en andere interessante weetjes over de gezondheid van je hond.
De door jou verstrekte gegevens zullen wij nooit delen met een andere partij. Jouw gegevens blijven
echt in ons eigen beheer. Vind je deze toch niet zo leuk als je had verwacht? Dan kan je je hiervoor
uiteraard te allen tijde uitschrijven!
Inzicht in jouw gegevens
Wil je graag inzicht in de gegevens die wij over jou hebben? Of wil je dat wij jouw gegevens verwijderen
uit onze database? Dat mag! Je kunt ons ook mailen met het verzoek om je gegevens te verwijderen of
aan te passen via info@raw4dogs.nl. Ook kun je uiteraard telefonisch contact met ons opnemen via
085-0403500.
Disclaimer
Op de website van Raw4Dogs wordt uiteraard veel aandacht besteed aan een zo compleet, correct,
actueel en toegankelijk mogelijke weergave van de informatie. Wij streven ernaar de website zo
eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Aan de informatie op deze website kun je
echter geen rechten ontlenen en Raw4Dogs kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele
consequenties van het gebruik van de weergegeven informatie.
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