PRIVACY STATEMENT van PINKCUBE WEBSHOPS PLATFORM
Versie 2: september 2017

Het Pinkcube Webshops Platform en de daarvan onderdeel uitmakende websites

(waaronder www.pinkcube.nl) zijn eigendom van en worden beheerd door Pinkcube B.V. te
Doetinchem (“Pinkcube”). In deze Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met
de persoonsgegevens die wij verkrijgen via dit platform.

Verwerking van persoonsgegevens door Pinkcube
Voor Pinkcube is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Pinkcube

respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel
(via de website of per e-mail) aan Pinkcube verschaft, altijd vertrouwelijk en in

overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.
Persoonsgegevens die u aan ons geeft

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te
achterhalen. Indien u zich (al dan niet als contactpersoon van een leverancier of een

afnemer van Pinkcube) aanmeldt op (een website van) het platform worden de volgende
persoonsgegevens van u verwerkt:
a. Naam;

b. Onderneming namens wie u als contactpersoon optreedt;
c. E-mailadres;

d. Telefoonnummer;
Deze persoonsgegevens worden door Pinkcube verwerkt voor de volgende doeleinden:
-

de totstandkoming en uitvoering van de met Pinkcube gesloten overeenkomsten;

om met u te kunnen communiceren over de totstandkoming en uitvoering van die
overeenkomsten;

-

om u (als contactpersoon van een afnemer) te kunnen informeren over nieuwe

producten en/of diensten en aanbiedingen van Pinkcube en de leveranciers van
Pinkcube;
-

voor het verbeteren van de website(s) en de dienstverlening van Pinkcube;

het ter beschikking stellen van de gegevens van de contactpersoon van de betrokken
afnemer aan de leverancier van Pinkcube ten behoeve van de rechtstreekse
aflevering door die leverancier van de door die afnemer bestelde producten;

Privacy statement Pinkcube Webshops Platform, versie 2 september 2017

pagina 1


-

de doorgifte van de gegevens naar andere Benelux-landen ten behoeve van
voornoemde doeleinden;

Deze informatie wordt alleen intern gebruikt door Pinkcube en aan haar gelieerde

ondernemingen en niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u Pinkcube
daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.
IP-adres
In het kader van uw bezoek aan ons online aanbod wordt onder andere het IP-adres van de

door u gebruikte computer geregistreerd. Aan de hand van het IP-adres kunnen eventueel de
gebruikers van het online aanbod worden geïdentificeerd. De IP-adressen worden door
Pinkcube echter niet voor dit doeleinde gebruikt.

Cookies: Statistische analyse door Google Analytics

Op de website(s) van het Pinkcube Webshops Platform wordt gebruikgemaakt van cookies,
om de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken om uw bezoek aan deze

website te vergemakkelijken. Verder gebruikt Pinkcube cookies om de doeltreffendheid van
deze website te onderzoeken. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden
geïnstalleerd.

De websites maken gebruik van cookies ten behoeve van Google Analytics, een

webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om ons online

aanbod voortdurend te optimaliseren. Google verwerkt daarbij uw IP-adres en gegevens over
hoe u deze website gebruikt. Deze informatie wordt gegenereerd door middel van cookies op
uw computer en vervolgens doorgestuurd naar computers van Google in de Verenigde

Staten en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de

website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten
als Pinkcube 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. U
kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware overeenkomstig in te

stellen. Wij wijzen u er echter op dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website
volledig voor u beschikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze website geef u
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toestemming voor het verwerken van de gegevens die Google met betrekking tot u heeft
verzameld op de wijze en voor het doeleinde zoals hierboven omschreven.
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.

Vragen en recht op inzage en correctie
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Pinkcube, of als u

deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact op met Pinkcube via onderstaand
email adres of telefoonnummer.

Over communicatie per brief, e-mail en telefoon
Als u ons via onze website(s) uw postadres of e-mailadres meedeelt, kunt u (als
contactpersoon van een afnemer) van ons periodieke mailings ontvangen met informatie
over onze producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u
contact opnemen met ons door middel van onderstaande contactgegevens. Als u ons uw
telefoonnummer meedeelt via de website, zullen wij alleen telefonisch contact met u
opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst heeft
of de informatie die u online heeft aangevraagd.
Wijzigingen
Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op
deze pagina. Pinkcube kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die
nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u
opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de
hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van
persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
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.
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-

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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