Privacy Policy VAGspeed.nl
VAGspeed respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij vragen niet meer
informatie dan noodzakelijk is en gebruiken uw gegevens alleen om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk
te verwerken.
Voor alle overige zaken worden uw persoonlijke gegevens alleen gebruikt wanneer u daar expliciet toestemming
voor gegeven hebt. Verder hebt u altijd recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven
persoonsgegevens.
VAGspeed gebruikt uw gegevens voor
Als u via VAGspeed een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en
nummerplaatgegevens nodig om de juiste bestelling te kunnen uitvoeren en u van het verloop daarvan op de
hoogte te houden.
Als u zich hebt ingeschreven voor de VAGspeed nieuwsbrief gebruiken we uw e-mailadres om u te informeren
over acties en aanbiedingen. Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website of via een
link onderaan de nieuwsbrief. Informatie over het gebruik van onze website, logboekgegevens en de feedback
die wij van onze klanten en bezoekers krijgen, wordt gebruikt om onze website verder te ontwikkelen en
verbeteren en ons productassortiment aan uw wensen aan te passen.
Wie zijn de ontvangers van de data?
De ontvangers van uw gegevens zijn de medewerkers van VAGspeed, een merk en website dat onderdeel is van
Beek Auto Racing B.V. gevestigd aan de Weser 6 in Den Haag, Nederland. (KVK 27138378) De medewerkers
gebruiken de gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, uw bestelling te voldoen en uw e-mails en vragen
zo snel mogelijk te beantwoorden.
VAGspeed slaat uw gegevens onbeperkt op
Uw gegevens worden binnen VAGspeed onbeperkt opgeslagen. Als u dat wenst, kunnen we de gegevens uit onze
database verwijderen, aan u tonen of wijzigen. U kunt contact opnemen via info@vagspeed.nl en ons team
vragen de gegevens te verwijderen, in te zien of te wijzigen.
VAGspeed verkoopt uw gegevens niet
Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen of verhuren en deze uitsluitend aan derden die bij het
uitvoeren van uw bestelling betrokken zijn ter beschikking stellen. Medewerkers van VAGspeed en derden die
door VAGspeed worden ingeschakeld zijn verplicht uw privacy te respecteren en gaan vertrouwelijk met
persoonlijke gegevens om.
U heeft het volgende recht
U kunt tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar maken en u heeft het recht op intrekking van de
gegevens toestemming. Tevens kunt u naar eigen inzicht bezwaar aantekenen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. VAGspeed
gebruikt cookies om u bij een volgend bezoek te herkennen. Hierdoor kunnen wij informatie over het gebruik
van onze website verzamelen om deze te verbeteren en aan uw wensen aan te passen, zodat we u in de toekomst
nog beter van dienst kunnen zijn.
Sommige delen van de site functioneren niet naar behoren wanneer het gebruik van cookies is uitgeschakeld. U
kunt er desgewenst voor kiezen de cookies na uw bezoek aan onze website te verwijderen. Mocht u nog vragen
hebben over onze Privacy Policy dan kun u contact opnemen via info@vagspeed.nl.

