Privacy Policy
Beadsinchina.com zal uw gegevens uitsluitend gebruiken om uw bestellingen te kunnen
behandelen en/of te versturen.
Wij zullen deze nooit aan derden verstrekken.
Bij aanmaken van een account voor www.beadsinchina.com vragen wij U om Uw KVK
(kamer van koophandel) , BTW nummer en zakelijke email adres in te vullen.
Deze gegevens gebruiken wij puur en alleen om te verifiëren dat U (aangezien
beadsinchina en/of Oosterzon Import - Export U producten tegen groothandel prijzen
aanbied) ook werkelijk een ondernemer bent, en niet iemand Uw gegevens “leent” vanaf
Uw eigen website o.i.d. en op die manier illegaal inkopen gaat doen bij
www.beadsinchina.com en/of Oosterzon Import - Export.
Uw gegevens worden door ons bewaard zolang U klant wenst te zijn van
www.beadsinchina.com en/of Oosterzon Import - Export. U kunt ten alle tijden een verzoek
bij ons indienen om Uw account te verwijderen als U geen klant meer wenst te zijn van
www.beadsinchina.com , Oosterzon Import - Export of beide.
Wij zullen Uw account dan z.s.m. verwijderen, U hiervan op de hoogte brengen via email
dat wij aan Uw verzoek voldaan hebben, en daarna Uw email adres ook uit ons klanten
bestand verwijderen.
Om Uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen, installeren wij altijd z.s.m.
alle updates en upgrades die uitkomen voor onze webwinkel software, en hebben wij ook
standaard voor alle pagina’s een SSL certificaat (Secure Sockets Layer), wat ervoor zorgt
dat verbindingen met het internet versleuteld worden. SSL brengt een versleutelde
verbinding tot stand tussen gebruiker en het internet.
Mocht u toch het idee hebben dat er bestellingen via uw account worden gedaan zonder
uw medeweten, breng ons hier dan direct van op de hoogte zodat wij in overleg met u de
nodige stappen kunnen ondernemen zoals gebruikersnaam en wachtwoord veranderen.

Hier volgt een overzicht wat wij zoal gebruiken met cookies om de site goed
te laten functioneren.
Deze privacy policy laat zien hoe www.beadsinchina.com informatie die U geeft gebruikt
en beschermd www.beadsinchina.com wanneer U deze website gebruikt.
www.beadsinchina.com doet er alles aan om Uw privacy te beschermen. Mochten wij U
vragen om bepaalde informatie te geven waarmee U geïdentificeerd kunt worden om deze
website te kunnen gebruiken, dan kunt U er zeker van zijn dat wij deze gegevens strikt en
uitsluitend gebruiken op de manier zoals U in deze privacy policy kunt lezen.
www.beadsinchina.com is gerechtigd om deze policy van tijd tot tijd aan te passen om
deze pagina te updaten. Het wordt U aangeraden om zo nu en dan deze pagina te
bekijken om te zien of het nog eens bent met de veranderingen hierin (wat niet tot
nauwelijks voor zal komen).

Wat verzamelen wij
Wij zouden de volgende informatie kunnen verzamelen:
Naam
•
contact informatie inclusief email adres
•
Information zoals postcode, voorkeuren en wat U interesseert
•
Andere informatie die relevant is voor klanten enquêtes en/of aanbiedingen
•

Om de erg lange lijst met cookies die wij verzamelen te zien, kijk bij deLijst van cookies die
wij verzamelen sectie.

Wat doen wij met de informatie die wij verzamelen
Wij vragen om deze informatie om beter aan Uw behoeften te kunnen beantwoorden en
hiermee dus een betere webwinkel service te kunnen geven, en in bijzonder om de
volgende redenen:
Intern gegevens gebruik.
•
Wij kunnen de informatie gebruiken om onze producten en service te verbeteren.
•
Wij kunnen eventueel informatie verzenden over b.v. nieuwe producten,
•
aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat deze interessant voor U
kunnen zijn, en gebruiken hierbij het door U verstrekte email adres.
Zo nu en dan zouden wij b.v. ook contact met U op kunnen nemen voor markt
•
onderzoek. Wij kunnen dan contact met U opnemen via email, telefoon, fax of post.
Wij zouden dan de informatie kunnen gebruiken om onze website te verbeteren, en
deze beter aan Uw wensen te laten voldoen.

Beveiliging
Wij zijn zeer toegewijd om U te verzekeren dat Uw informatie veilig is. Om te voorkomen
dat niet geautoriseerde toegang of openbaarmaking plaatsvindt, Hebben wij gezorgd voor
geschikte fysieke en elektronische procedures om de gegevens die wij online verzamelen
veilig te stellen.

Hoe wij cookies gebruiken
Beadsinchina.com maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's
van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina
van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt
informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan
Beadsinchina.com de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn
browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk
toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen
plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door
de meestgebruikte moderne browsers geboden.
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Echter, zodra U zo'n link heeft
gebruikt om onze site te verlaten, moet U zich ervan bewust zijn dat wij geen enkele
controle over deze andere sites hebben. Daardoor zijn wij niet verantwoordelijk voor de
bescherming en privacy van welke informatie dan ook, die U verstrekt aan de door U
bezochte sites, en deze site vallen dus ook niet onder deze privacy policy. U wordt geacht
voorzichtig te zijn en zelf de privacy policy van de betreffende site door te nemen.

Controle over Uw persoonlijke informatie
U kunt kiezen om gebruik van Uw gegevens te beperken door:
wanneer U gevraagd wordt om een formulier in te vullen, kijk of er een checkbox is
•
waarmee U aan kunt geven dat Uw informatie niet gebruikt mag worden voor
marketing doeleinden.
Als U eerder had aangegeven dat Uw informatie wel voor maketing doeleinden
•
gebruikt mocht worden, en U van gedachten veranderd bent, kunt U altijd contact
met ons opnemen op {{config path="trans_email/ident_general/email"}}
Wij zullen Uw informatie nooit verkopen of uitdelen aan andere partijen tenzij wij daar
uitdrukkelijk Uw toestemming voor hebben gekregen, of door wet hier verplicht toe zijn.

Als U denkt dat informatie die wij van/over U hebben incorrect of niet compleet is,
verzoeken wij U om z.s.m. contact met ons op te nemen via het het contact formulier op
onze site. Wij zullen dan z.s.m. Uw informatie aanpassen en/of corrigeren.

Lijst van cookies die wij verzamelen
De lijst hieronder laat de cookies zien die wij verzamelen en wat deze opslaan.
COOKIE name

COOKIE Description
De verwijzing naar Uw winkelwagen.
CART
The association with your shopping cart.
Slaat de categorie info op op een pagina, wat het mogelijk
maakt om pagina’s sneller te laten zien.
CATEGORY_INFO
Stores the category info on the page, that allows to display
pages more quickly.
De items die U in Uw vergelijk producten lijst heeft staan.
COMPARE
The items that you have in the Compare Products list.
Uw voorkeur voor de munteenheid.
CURRENCY
Your preferred currency
Een versleutelde versie van Uw klanten ID voor de winkel.
CUSTOMER
An encrypted version of your customer id with the store.
Een indicator of U op het moment bent ingelogd in de winkel.
CUSTOMER_AUTH
An indicator if you are currently logged into the store.
Een versleutelde versie van de klantengroep waar U in thuis
CUSTOMER_INFO
behoort. An encrypted version of the customer group you
belong to.
CUSTOMER_SEGMENT Slaat het klanten segment ID op. Stores the Customer
_IDS
Segment ID
Een indicator, welke aangeeft of caching al dan niet is
EXTERNAL_NO_CACHE uitgeschakeld. A flag, which indicates whether caching is
disabled or not.
FRONTEND
Uw sessie ID op de server. You sesssion ID on the server.
Staat gasten toe hun bestellingen te bewerken. Allows guests
GUEST-VIEW
to edit their orders.
LAST_CATEGORY

De laatst bezochte categorie. The last category you visited.
Het meest recente product dat U bekeken heeft. The most
LAST_PRODUCT
recent product you have viewed.
Geeft aan of er een nieuw bericht ontvangen is. Indicates
NEWMESSAGE
whether a new message has been received.
Geeft aan of het toegestaan is om cache te gebruiken.
NO_CACHE
Indicates whether it is allowed to use cache.
Een link naar informatie over Uw winkelwagen en bekeken
PERSISTENT_SHOPPIN producten geschiedenis als U dat de site gevraagd heeft. A
G_CART
link to information about your cart and viewing history if you
have asked the site.
Het ID van poll waar U recent een stem op heeft uitgebracht.
POLL
The ID of any polls you have recently voted in.
Informatie over in welke polls U een stem heeft uitgebracht.
POLLN
Information on what polls you have voted on.

De items die U recent vergeleken heeft. The items that you
have recently compared.
Informatie over producten die U aan vrienden heeft verzonden
STF
via de email functie van deze site. Information on products
you have emailed to friends.
Het winkelzicht of de taal die U gekozen heeft. The store view
STORE
or language you have selected.
Geeft aan of een klant toestemming heeft gegeven voor het
USER_ALLOWED_SAVE
gebruik van cookies. Indicates whether a customer allowed to
_COOKIE
use cookies.
De recent door U bekeken producten. The products that you
VIEWED_PRODUCT_IDS
have recently viewed.
Een versleutelde lijst van producten die U aan Uw verlanglijst
WISHLIST
hebt toegevoegd. An encrypted list of products added to your
Wishlist.
Het aantal van de producten in Uw verlanglijst. The number of
WISHLIST_CNT
items in your Wishlist.
RECENTLYCOMPARED

