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Privacy Bel: +31 (0)314 - 820 303
Pinkcube respecteert de privacy van de bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor
dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Deze privacyverklaring is afgestemd op
het gebruik van, en de mogelijkheden op de websites van Pinkcube.
Pinkcube gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw
bestelling om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Door het
aanmelden op de online nieuwsbrief van Pinkcube verleent u tegelijkertijd toestemming om
uw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Pinkcube gebruikt deze opgeslagen
informatie om u te informeren over activiteiten in onze webshops, het doen van andere
aanbiedingen van Pinkcube en om webstatistieken te ontwikkelen. Ook kan het voorkomen
dat Pinkcube u per e-mail benadert om deel te nemen aan marktonderzoek ter verbetering
van haar producten en/of dienstverlening. Uw gegevens worden niet aan derden ter
beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of op grond
van een wettelijk voorschrift.
Beveiligde verbinding
Tijdens het betalen wordt de verbinding tussen u en Pinkcube beveiligd doormiddel van SSL.
SSL versleuteld de verzonden informatie zodat deze alleen is te lezen door de partij
waarvoor het is bedoeld. Om met SSL te betalen heeft u geen extra software nodig. U
herkent een goede webshop met een SSL beveiliging direct aan het ‘slotje’ in uw internet
browser wanneer u afrekent. Daarnaast kunt u een beveiligde SSL verbinding herkennen
aan het https:// adres.
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”
(tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren
hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw
gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om
bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen
voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot
website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens
waarover Google beschikt.
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Weigeren van cookies
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende
instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle
mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website
geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie op de wijze en voor de doeleinden
zoals hiervoor omschreven.
Indien u vragen mocht hebben over het privacybeleid van Pinkcube dan kunt u per e-mail
contact opnemen met onze klantenservice.
Vragen
Als u vragen heeft over deze Privacy Statement of ons privacybeleid, kunt u contact met ons
opnemen per brief:
De contactgegevens van Pinkcube B.V.
- Postadres: Fabriekstraat 32, 7005 AR Doetinchem,Nederland
- E-mail info@pinkcube.nl
- Telefoonnummer  +31 (0)314 - 820 303, van 8.30-12.00 en 13.00-17.15 op werkdagen
- KvK-nummer:59653973
- BTW nummer: NL853590230B01
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