
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring 

Vanzelfsprekend hecht Pure Dutch Nutrition veel waarde aan het op een verantwoordelijke manier 

omgaan met uw persoonsgegevens. In deze verklaring maken wij inzichtelijk welke gegevens Pure 

Dutch Nutrition verzamelt, hoe wij omgaan met uw gegevens en hoe wij deze gegevens beschermen. 

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het geen gesteld in deze verklaring en bent u 

zich bewust dat deze verklaring enkel van toepassing is op de diensten van Pure Dutch Nutrition. Uw 

gegevens worden te allen tijde beschermd en vertrouwelijk behandelt en alleen gebruikt voor de 

doelen beschreven in deze verklaring.  

Cookies 

Pure Dutch Nutrition maakt gebruik van functionele, tracking en analytische cookies om de website 

beter te laten functioneren en gebruiksvriendelijker te maken. Daarnaast gebruiken ook onze sociale 

media cookies bij het delen van onze berichten. De cookies registeren geen persoonsgegevens.  

Functionele cookies 

• Bijhouden van bezoekgedrag zoals voorkeuren 

• Bijhouden van winkelwagen vulling 

Analytische cookies 

• Verzamelen van informatie over uw bezoekgedrag  

• Gebruikt voor optimaliseren van de website 

• Gebruikt met Google Analytics  

Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen en het opslaan ervan voorkomen. 

Echter kan het voorkomen de website van Pure Dutch Nutrition en andere websites minder goed 

functioneren zonder cookies.  

NAW-gegevens 

Voor het verwerken van bestellingen heeft Pure Dutch Nutrition de volgende NAW-gegevens nodig: 

naam, afleveradres, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel een bedrijfsnaam. Om het gebruik 

van de website zo eenvoudig en prettig mogelijk te maken slaan wij met uw toestemming uw 

gegevens op. Wij kunnen met behulp van deze informatie uw orders sneller verwerken en eventueel 

persoonlijke aanbiedingen doen. Indien u als militair/veteraan gebruik wilt maken van de standaard 

korting vragen wij u ook om deze informatie met ons te delen. Dit kunt u doen door een kopie van 
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uw defensie- of veteranenpas naar ons te mailen. Zodra wij uw veteranen of militaire status in onze 

boekhouding verwerkt hebben zullen wij de kopie verwijderen. 

Met uw toestemming gebruiken wij uw e-mailadres om u te informeren over ontwikkelingen, 

aanbiedingen en acties. U kunt zich altijd afmelden door ons een e-mail te sturen op info@pure-

dutch-nutrition.nl.  

Pure Dutch Nutrition verkoopt uw gegevens niet. Uw gegevens worden enkel gedeeld met instanties 

die benodigd zijn om uw bestellingen te verwerken en bij u thuis te bezorgen.  

Datalek 

Ondanks dat Pure Dutch Nutrition verschillende technieken gebruikt om uw persoonsgegevens te 

beschermen kan het voorkomen dat bij een datalek uw persoonsgegevens in gevaar zijn gekomen. 

Indien wij vast hebben gesteld dat er een datalek heeft plaatsgevonden zijn wij verplicht dit te 

melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Samen met de autoriteit zullen wij tot een plan van 

aanpak komen om schade te beperken en in de toekomst te voorkomen.  

AVG-privacyrechten  

Binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om uw 

persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om gebruik te maken van dit recht kunt 

u contact opnemen Pure Dutch Nutrition door een e-mail te sturen naar info@pure-dutch-

nutrition.com en wij zullen uw mail binnen vier weken verwerken. Indien u klachten heeft over hoe 

Pure Dutch Nutrition omgaat met uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Uiteraard waarderen wij het indien u ons ook op de hoogte brengen van uw 

klacht.  

Vragen en/of feedback 

Mocht u vragen en/of feedback hebben over het privacy- en of cookiebeleid van Pure Dutch 

Nutrition dan kunt u contact opnemen via info@pure-dutch-nutrition.nl.  

 


