Privacy Policy

Bedankt voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is zeer belangrijk
voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de verwerking van uw gegevens.
1. Toegangsgegevens en hosting
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Bij elk bezoek
aan de website slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logbestand op, dat
bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep,
de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens)
bevat en de oproep documenteert.
Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de
site te garanderen en onze dienstverlening te verbeteren. Deze dient volgens de art. 6 alinea. 1
zin 1 lit f AVG de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in de juiste presentatie
van ons aanbod die van doorslaggevend belang zijn in het proces van belangenafweging. Alle
toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site
verwijderd.
Hostingdiensten voor derden
In het kader van de verwerking namens ons leveren derden ons hosting- en
presentatiediensten voor onze websites. Voor de hosting van de betreffende website maken
wij gebruik van de volgende serviceproviders:
Hosting aanbieder
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Als een dienstverlener in de VS is gevestigd, is hij gecertificeerd onder het privacyscherm
tussen de EU en de VS. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Als gevolg van deze
overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een
adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het
privacyscherm zijn gecertificeerd. Verder zijn we met andere dienstverleners die in een land
buiten de EU of de EER zijn gevestigd, overeengekomen om standaardbepalingen inzake
gegevensbescherming van de EU toe te passen om passende garanties te bieden op grond van
de art. 46 para. 2 lit. c AVG.
Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze webpagina’s of in vormen voor de
hieronder beschreven doeleinden worden verzameld, worden op de servers van de
desbetreffende serviceprovider verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats
zoals beschreven in deze privacyverklaring.
2. Gegevensverzameling en gebruik

Wij verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig verstrekt.Na volledige verwerking
van de aanvraag worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van de
fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd
met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder
te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.
3. Gegevensoverdracht
Indien u goederen heeft besteld, die wij u per post toesturen, geven wij de voor de uitvoering
van de overeenkomst benodigde gegevens door aan de met de levering belaste vervoerder
indien dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van de
betaaldienstverlener die u in het bestelproces kiest, geven wij de voor de verwerking van
betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is
belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betaaldienstverleners of aan
de geselecteerde betaaldienst.
Afhankelijk van de betalingsmethode voeren sommige betalingsaanbieders zelf ook een
kredietcheck uit, of geven de voor de verwerking van betalingen verzamelde
betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling.
Daarnaast is het nog mogelijk dat de geselecteerde betalingsdienstaanbieder deze gegevens
zelf verzamelt als u daar een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het
bestelproces met uw toegangsgegevens bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden. In dit
verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder
van toepassing.
Wij maken gebruik van een betalingsdienstaanbieder die is gevestigd in een land buiten de
Europese Unie. De overdracht van persoonsgegevens aan dit bedrijf vindt alleen plaats in het
kader van de noodzaak om de overeenkomst na te komen.
4. E-mail nieuwsbrief
E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief
Wanneer u zich registreert voor een van onze nieuwsbrieven of uw gegevens verstrekt om een
document gratis te downloaden van onze website of onze Facebook of LinkedIn
aanwezigheid, gebruiken wij de daarvoor benodigde gegevens of afzonderlijk door u verstrekt
om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming
De nieuwsbrief wordt namens ons verstuurd door serviceproviders aan wie wij uw emailadres voor dit doel doorgeven..
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de
hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is
opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft
ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om
gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in
deze verklaring.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te
sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de reclame-ee-mail is opgenomen. Contact: info@uwvoetenspecialist.nl

5. Cookies
Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en u in staat te stellen bepaalde
functies ervan te gebruiken om geschikte producten te tonen of marktonderzoek uit te voeren,
wordt op sommige pagina’s van deze website gebruik gemaakt van de zogenaamde cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch wordt opgeslagen op uw eindapparaat.
Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden verwijderd nadat u de browsersessie hebt
afgesloten, d.w.z. wanneer u de browser sluit (dat zijn de zogenaamde sessiecookies). Andere
cookies worden opgeslagen op uw eindgebruikersapparaat en stellen ons in staat uw browser
te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt (permanente cookies). Om de bewaarperiode
van cookies te controleren, kunt u de functie Overzicht in de cookie-instellingen van uw
webbrowser gebruiken. U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert wanneer
een pagina cookies gebruikt en per geval beslist of u de cookies op een bepaalde website of in
het algemeen accepteert of weigert. Elke browser heeft een ander beleid voor het beheren van
de cookie-instellingen. Het beleid van de browser wordt beschreven in het Help-menu van
elke browser en legt uit hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee
dat het uitschakelen van cookies uw toegang tot sommige functies van onze website kan
beperken.
Webanalyse
Gebruik van Google (Universal) Analytics voor de analyse van het websitebezoek
Voor de analyse van het websitebezoek maakt deze website gebruik van Google (Universal)
Analytics voor websiteanalyse. De webanalyseservice wordt aangeboden door Google Ireland
Limited. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over
het algemeen aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Het IPadres wordt daarbij door de activering van de IP-anonimisering op deze website vóór de
doorgifte binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese
Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres
aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Het in het kader van
Google Analytics door uw browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt in beginsel
niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. Aan het einde van ons gebruik van Google
Analytics en de nagestreefde doeleinden, worden de in deze verband verzamelde gegevens
verwijderd.
6. Verzenden van herinneringen per e-mail
Indien u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven tijdens of na uw bestelling,
gebruiken wij uw e-mailadres om u per e-mail een evaluatieherinnering te sturen.
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door het sturen van een bericht naar de
hieronder beschreven contactmogelijkheid met uitwerking voor de toekomst.
7. Contactmogelijkheden
Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke
gegevens, informatie, correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van gegevens of
intrekking van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van
gegevens, dan kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor
gegevensbescherming.

Uwvoetenspecialist.nl
info@uwvoetenspecialist.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven ter bescherming van
onze gerechtvaardigde belangen die primeren in het proces van belangenafweging, kunt u zich
met ingang van de toekomst tegen deze verwerking verzetten. Indien de gegevens worden
verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals
hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen
recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Na uitoefening van uw recht van bezwaar, zullen wij uw persoonsgegevens niet verder
verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn
voor bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en
vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of
te verdedigen.
Dit geldt niet indien de verwerking bestemd is voor direct-marketingdoeleinden. Dan
verwerken wij uw persoonlijke gegevens niet voor dit doel.

