Privacybeleid Verge Sport
Dit privacybeleid regelt de manier waarop Verge Sport informatie verzamelt, gebruikt, onderhoudt
en openbaar maakt die is verzameld door gebruikers(elk een "Gebruiker") van de website
vergesport.com en alle subdomeinen ("Site").
Dit privacybeleid is van toepassing op de site en alle producten en services die worden aangeboden
door Verge Sport.
Persoonlijke identificatie :
We kunnen persoonlijke informatie van gebruikers verzamelen op verschillende manieren. Inclusief,
maar niet beperkt tot, wanneer gebruikers onze site bezoeken, zich registeren op de site, een
bestelling plaatsen, zich abonneren op de nieuwsbrief, een formulier invullen en in verband met
andere activiteiten, services of bronnen die we op onze site beschikbaar stellen.
Gebruikers kunnen worden gevraagd naar naam, mailadres, postadres, telefoonnummer en
creditkaart gegevens.
Gebruikers kunnen onze site echter ook anoniem bezoeken. We verzamelen enkel persoonlijke
informatie van de gebruikers als zij vrijwillig dergelijke informatie aan ons verstekken.
Gebruikers kunnen altijd weigeren om persoonlijke informatie te verstrekken, behalve dat dit hun
kan beletten deel te nemen aan site‐gerelateerde activiteiten.
We kunnen niet‐persoonlijke informatie over gebruikers verzamelen wanneer ze interactie hebben
met onze site. Deze informatie kan bestaan uit de browsernaam, het type computer en technische
informatie zoals het besturingsysteem van hun computer.
Onze site kan “cookies” gebruiken om gebruikservaring te verbeteren. De webbrowser van de
gebruikers plaatst cookies op hun harde schijf voor archieveringsdoeleinden.
Gebruikers kunnen ervoor kiezen hun webbrowser in te stellen om cookies te weigeren of om u te
waarschuwen wanneer cookies worden verzonden. Als ze dit doen, merk dan op dat sommige delen
van de site mogelijk niet correct werken.
We kunnen de informatie van de gebruikers verzamelen om :







Onze service te verbeteren
U te kunnen contacteren
Voor betere gebruikservaring in de toekomst te ontdekken
Om de site te verbeteren
Om onze diensten te verbeteren
Om betalingen te verwerken

We kunnen deze informatie die de klanten over zichzelf verstrekken enkel gebruiken voor onze eigen
doeleinden en aan de online betaaltool Ingenico als deze nodig zijn om een betaling te verwerken.
Als de gebruiker besluit zich aan te melden op onze nieuwsbrief zullen ze e‐mails ontvangen die
bedrijfsnieuws, updates, productinformatie enz .. bevatten.

Gebruikers kunnen zich te allen tijde uitschrijven van deze nieuwsbrief zodat ze geen toekomstige
mails meer zullen ontvangen.
We nemen passende procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van uw gegevens en de
nodige beveiligingsmaatregelen om u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging,
openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke informatie, gebruiksnaam, wachtwoord,
transactie‐informatie en andere gegevens die op onze site zijn opgeslagen.
Gevoelige en persoonlijke gegevensuitwisseling tussen de site en zijn gebruikers gebeurt via een SSL‐
beveiligd communicatiekanaal en wordt gecodeerd en beschermd met digitale handtekeningen.
Wij verkopen, verhandelen of verhuren geen persoonlijke informatie van gebruikers aan anderen !
Gebruikers kunnen op onze site eventueel advertenties of andere inhoud vinden die linken naar de
sites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors en andere derden. We
hebben geen controle over de inhoud of links die op deze sites verschijnen en zijn niet
verantwoordelijk voor de praktijken die worden toegepast door websites die zijn gelinkt aan onze
site. Bovendien kan de inhoud van deze sites voortdurend veranderen. Deze sites hebben mogelijk
hun eigen privacy beleid.
Het staat Verge Sport vrij om dit privacy beleid op elk gewenst moment bij te werken.
Wanneer we dit doen, zullen we de datum onderaan dit document aanpassen.
U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om dit privacybeleid periodiek te
herzien en u bewust te zijn van mogelijke wijzigingen.
Door deze site te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met dit beleid en onze
servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat , gebruik dan aub onze website niet.
Als u de site blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in dit beleid, wordt u geacht deze
wijzigingen te aanvaarden.
U kan steeds contact opnemen als u vragen hebt over ons privacybeleid.
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