
Privacy
Femmegetic BV (“Femmegetic”) gaat altijd zorgvuldig met uw
persoonlijke gegevens om. We handelen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens volgens ons privacybeleid.

Met 'persoonsgegevens' wordt alle informatie of informatieonderdelen
bedoeld waarmee u geïdentificeerd kunt worden, zoals:

- contactgegevens, zoals: de naam van uw bedrijf, uw voornaam,
achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum; 
- aankoopgegevens, zoals:  uw bankgegevens en uw aankopen.

Met behulp van deze gegevens kan Femmegetic haar klanten direct
dan wel indirect herkennen. Zoals hieronder nader beschreven, zal
Femmegetic uw persoonsgegevens onder andere gebruiken voor
marketingdoeleinden. Indien dit vereist is, zullen wij hier afzonderlijke
toestemming voor vragen.

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende tijdstippen worden
verzameld, in het bijzonder wanneer u op de website van Femmegetic
surft, wanneer u een bestelling plaatst en wanneer u contact opneemt
met onze klantenservice met vragen, klachten, etc.

Privacy- & cookieverklaring 
Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing
op bezoekers van www.femmegetic.com en diegenen
die een particulier account hebben aangemaakt.



Privacy- & cookieverklaring 
Uw persoonsgegevens worden door Femmegetic voor verschillende
doeleinden verzameld en verwerkt, zoals: voor het uitvoeren van de
overeenkomst met u, voor het beantwoorden van uw vragen, om u te
voorzien van producten of diensten die u bij ons hebt aangevraagd,
voor onze bedrijfsbelangen, voor het verbeteren van onze producten en
uw ervaringen op de Femmegetic-website, voor het versturen van
nieuwsbrieven over onze producten (indien u dergelijke informatie niet
meer wenst te ontvangen, kunt u zich op ieder moment hiervoor
afmelden door gebruikmaking van de link "uitschrijven" onderaan elke
e-mail correspondentie. U kunt hiertoe ook een e-mail versturen naar:
info@femmegetic.com), voor onze overige marketing doeleinden en
voor het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Na uw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens
verstrekken aan derde partijen voor de doeleinden waarvoor u
toestemming geeft.

Femmegetic heeft de nodige administratieve, technische en
organisatorische maatregelen genomen, zodat onbevoegden geen
toegang hebben tot uw persoonsgegevens, alsmede om verlies en
oneigenlijk gebruik van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

De persoonsgegevens, die Femmegetic van u heeft verkregen, worden
niet langer verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze
zijn verkregen. 
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Privacy- & cookieverklaring 

U

U hebt te allen tijde het recht ons te verzoeken geen contact meer met
u op te nemen. Indien u op enig moment wenst dat wij geen contact
meer met u zoeken, schrijf dan naar:

Femmegetic BV 
t.a.v. Afdeling Gegevensbescherming
Postbus 51277
1007 EG Amsterdam

Om u af te melden voor e-mailberichten kunt u de afmeldlink in de door
u ontvangen e-mail aanklikken. Ook kunt u contact opnemen met ons
via e-mail of telefoon.

U hebt recht op een afschrift van de gegevens over u die wij in ons bezit
hebben. U kunt verzoeken om de aanpassing of verwijdering van
gegevens waarvan u denkt dat deze onjuist zijn. Verzoeken om toegang
tot de gegevens door de betrokkene moeten schriftelijk worden gericht
aan:

Femmegetic BV 
t.a.v. Afdeling Gegevensbescherming
Postbus 51277
1007 EG Amsterdam



Privacy- & cookieverklaring 

U

Femmegetic: houdt bij of de bezoeker is ingelogd, de inhoud van uw
winkelmandje wordt in een cookie bijgehouden en of u javascript
aan heeft in uw browser, zodat de site dit niet bij elke pagina hoeft
te controleren en zo efficiënter kan werken.
Google Analytics: zorgt voor de statistieken
Facebook: om u op Facebook te voorzien van relevante berichten
en marketing uitingen

Cookiebeleid
Op onze website maken wij gebruik van cookies om u beter van dienst
te zijn. Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt opgeslagen op
uw computer bij bezoek aan onze website. Sommige cookies zijn
noodzakelijk voor een goede functionele werking van de website.
Andere cookies zorgen ervoor dat we anoniem kunnen zien waar
bezoekers op klikken (statistieken) zodat we de website zo goed
mogelijk kunnen optimaliseren. Wij slaan geen persoonlijke informatie
op.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring
Femmegetic  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te
brengen in dit document. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de
hoogte blijven van de laatste versie van dit document en het is daarom
raadzaam om deze Privacy- en Cookie Policy regelmatig te
raadplegen.

Mocht u vragen of zorgen over ons privacy- en cookiebeleid hebben,
aarzelt u dan niet contact op te nemen via
email,info@femmegetic.com.
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