PRIVACY POLICY
Wij zijn van mening dat het beschermen van informatie die ons is toevertrouwd door onze
klanten, bezoekers van onze website en anderen met wie we communiceren onderdeel van onze
verantwoordelijk is. Dit geldt onder meer voor persoonlijke gegevens die u aan ons opgeeft
zoals bijv. naam, adres en geboortedatum of gegevens die we verkrijgen via een sollicitatie of
aanmelding via de webshop/nieuwsbrief. De gegevens worden opgeslagen binnen het concern
Brini. en alleen gebruikt voor afhandeling van de door u gekozen service, zoals het verzenden
van uw bestelling of een online nieuwsbrief. Brini. maakt gebruik van een beveiligde SSLverbinding tijdens het bestelproces en bij contactformulieren. De gegevens worden niet aan
derden verkocht.

Nieuwsbrief en klantgegevens bij aankoop
Indien u zich aanmeldt voor de Nieuwsbrief vragen wij u om uw e-mailadres, of als u een
artikel uit de online-winkel koopt vragen wij u om uw naam, postadres en e-mailadres. De
verzamelde gegevens worden vertrouwelijk en beveiligd tegen mogelijk misbruik bewaard.

Bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief geeft u tegelijkertijd toestemming om uw gegevens
op te slaan. We gebruiken de opgeslagen informatie om u te informeren over Brini . Het kan
gaan om het sturen van informatie over activiteiten in onze winkel of het doen van andere
aanbiedingen ten behoeve van de marketing. Indien u er geen prijs op stelt dat Brini uw
gegevens gebruikt voor direct marketingdoeleinden, kunt u contact opnemen met info@brini.nl
Daarnaast kunt u zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief via de afmeldlink in de email zelf.

Privacy op internet en cookies
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk
de site of e-mail van herkomst. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt in het kader
van fraudepreventie en het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare
gedragingen. Daarnaast bewaren en gebruiken wij deze gegevens om de navigatie, bezochte
pagina’s en de al dan niet bestelde artikelen van onze website te analyseren. Wij kunnen u aan
de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u
interessant zouden kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website
en e-mails verbeteren. Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt Brini ook gebruik van
diensten van derden, waaronder zoekmachines. Indien Brini deze gegevens wil koppelen aan
uw gegevens die reeds bekend zijn bij Brini zal vooraf toestemming worden gevraagd. Om
onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over

interessante aanbiedingen of producten, wordt via onze website eveneens
zogenaamde cookies op uw computer geplaatst.

Links
De website van Brini kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle
vallen. We kunnen geen verantwoording nemen voor de bescherming van de privacy of inhoud
op die websites, maar bieden de links aan om het voor onze bezoekers makkelijker te maken
meer informatie over specifieke onderwerpen te vinden.

Contact (recht op inzage en correctie van
persoonsgegevens)
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over ons of de wijze waarop wij uw
persoonsgegevens verwerken, of indien u niet langer wenst dat wij contact met u opnemen
voor direct-marketingdoeleinden, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres,
telefoonnummer of e-mailadres. Voorts zullen wij u op verzoek een overzicht verstrekken van
alle informatie waarmee uw identiteit kan worden achterhaald, die wij over u hebben
verzameld en bewaard. U kunt uw persoonlijke informatie wijzigen, corrigeren of bijwerken of
ons verzoeken uw persoonlijke informatie uit onze databank te verwijderen. Wij zullen
kopieën van persoonlijke informatie uitsluitend versturen aan het e-mailadres in ons bestand
voor de bijbehorende bezoekersnaam. Onze contactgegevens luiden:

Brini
Beltrumsestraat 20a
7141AL Groenlo

Telefoonnummer: 0544843190
E-mailadres: info@brini.nl

