Privacy verklaring
Privacy verklaring Pamba Textielreiniging bv (Pamba)
Pamba respecteert uw privacy. Deze privacy verklaring geeft aan hoe wij omgaan met uw gegevens.

Deze is van toepassing op onze site: www.stomerij-pamba.nl.
Doeleinden

Alle gegevens die verzameld worden op welke wijze dan ook (telefonisch, via email, via de website,
etc), worden vrijwillig verkregen. De verzamelde (klant) gegevens worden opgeslagen in een eigen
relatiebeheersysteem. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan
derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier
openbaar worden gemaakt.
Pamba bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens
zijn verkregen.
Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies voor statistiekdoeleinden om de website
voortdurend te verbeteren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze
website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt
opgeslagen. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als
deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen
over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel
mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
Gegevens wijzigen

U hebt te allen tijde het recht op inzage in uw gegevens. Op verzoek zal Pamba u uit zijn bestand
halen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen.
Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring? Neem dan contact met ons op via
https://www.stomerij-pamba.nl/contact of via de contactgegevens zoals vermeld op de website.
Wijzigen van dit privacy beleid

Pamba houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. De wijzigingen zullen op deze
pagina doorgevoerd worden.

