Disclaimer
& Privacy Policy

Privacy en Cookie beleid
Ciao da Coco is zakelijk gevestigd op de Aalscholver 33 , 3972 RJ
Driebergen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
301.78.261
Ciao da Coco verzamelt eigenlijk weinig gegevens van U, behalve naam
adres email adres 9 en (eventueel telefoonnummer )om producten te kunnen
opsturen .
Daarnaast kan Ciao da Coco hoogstens 4 keer per jaar op de hoogte
brengen van productontwikkelingen, en andere diensten/arrangementen van
Ciao da Coco travel.
Alle administratieve gegevens worden verzameld, zoals o.a. naam, e-mail,
adres en telefoonnummer zullen vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet
verkocht worden aan derden.
Ook de travel partners partners hechten waarde aan de beveiliging van uw
gegevens en ook zij zullen uw gegevens niet verkopen aan derden.

Bewaartermijn
In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het
doeleinde waarvoor wij je gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen
wij deze gegevens. Soms moeten wij gegevens toch nog langer bewaren.
Hiervoor hanteren wij dan een bewaartermijn van 5 jaar. Het gaat hierbij om
de volgende gevallen:
Verplichting voor het bewaren van de boekhouding en administratie.
Betalingsoverzicht/facturen.
Bestellingen, bewijzen van levering van de bestellingen.
Voor al uw vragen over deze privacyverklaring, zijn wij bereikbaar via
info@ciaodacoco.com
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader
kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam,
het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker
meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij
hiermee de werking van de website.Wij proberen deze gegevens zo veel
mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze
website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw
computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en
voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie
bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.
Via onze website worden cookies 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.
Facebook en Twitter en Instagram
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of
delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden
gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf.
Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter en Instagram
(welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw
persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen
informeren over nieuws van Ciao da Coco onze diensten en aanverwante
zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming,
verkregen bij de aankoop en/of opdracht, toegevoegd aan de lijst van
abonnees.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het
abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft kunt u, na schriftelijk verzoek, uw
persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht
onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen
of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen,
indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en
diensten door dit te melden bij navolgend adres:
Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
Disclaimer
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content: alle in de website aanwezige inhoud;
1 Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt.
Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
1 De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg
samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen
aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het
getoonde.
2 De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze
website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt
verwezen.
3 Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen
daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
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Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen
daarvan voor commerciële doeleinden, op publiekelijk
toegankelijke plaatsen, dient schriftelijk aan ons te worden
verzocht.
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