Privacybeleid Commit Happiness
Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Commit Happiness. Je kunt
hier lezen welke gegevens ik verzamel, en hoe ik met je gegevens om ga. Ik neem je
privacy serieus en ga zorgvuldig om met alle informatie die je verstrekt.
Gebruik van mijn diensten
Wanneer je een product aanschaft, vraag ik je om persoonsgegevens te
verstrekken. Die gegevens zijn nodig om aan de wettelijke voorwaarden voor een
factuur te voldoen en om je zo goed mogelijk gebruik van het product te laten
maken.
De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde hosting van Commit
Happiness of die van een derde partij. Daarnaast geven we je aanschaf door aan de
mailing service provider van Commit Happiness, zodat je geen reclame hoeft te
ontvangen voor een product dat je al aangeschaft hebt.
Communicatie
Email die binnenkomt via onze emailadressen wordt gelezen door mij en mijn team
om je zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen.
Ik bied een nieuwsbrief aan waarmee ik je informeer over nieuws op Commit
Happiness en waarin ik mijn inzichten en verhalen rondom persoonlijke en
spirituele groei met je deel. Je e-mail adres wordt alleen aan dit mailbestand
toegevoegd wanneer je hiervoor toestemming geeft en je e-mail adres invult op
CommitHappiness.nl
Je kunt je op ieder moment voor mijn mails uitschrijven via de uitschrijf link
onderaan iedere e-mail. Als je je gegevens (naam of e-mail adres) wilt aanpassen,
kun je me hiervoor een mailtje sturen op info@commithappiness.nl.
Cookies
CommitHappiness.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde
pagina’s van de website te optimaliseren, en te zorgen dat irrelevante pagina’s niet
nog een keer aan je getoond worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je
computer worden geplaatst om de website te helpen voorkeuren van gebruikers
van de website te analyseren.
Commit Happiness gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website
gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten
aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Zo kan ik je
bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, en je ondersteunt Commit
Happiness om haar beste diensten te leveren.
Je kunt als bezoeker zelf bepalen hoe er met de cookies omgegaan moet worden.
Je kan je browser zo indelen dat het gebruik van cookies toegestaan, niet
toegestaan of gedeeltelijk toegestaan wordt. Het is echter mogelijk dat sommige

functies en diensten, op mijn en andere websites, niet correct functioneren als
cookies zijn uitgeschakeld.
Cookies kunnen altijd worden verwijderd.

	
  

