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PERSOONSGEGEVENS
Deze verklaring is opgesteld voor BioAg Europe BV met
Health-Solution (handeslnaam) als onderdeel van BioAg
Europe BV. Hierna in de tekst benoemd als BioAg Europe
B.V.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
BioAg Europe BV kan persoonsgegevens over u verwerken,
doordat u gebruik maakt van de diensten van BioAg Europe BV
en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan BioAg Europe BV heeft
verstrekt. BioAg Europe BV kan de volgende persoonsgegevens
verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw bedrijfsnaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Uw aankopen in het verleden

BioAg Europe BV verwerkt uw persoonsgegevens om
telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om
verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te
kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt
kunt worden. Daarnaast kan BioAg Europe BV uw
persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren
van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

BioAg Europe BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer
dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer
dan 2 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot
stand komt.

PERSOONSGEGEVENS
BioAg Europe BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan
derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Persoonsgegevens die worden bijgehouden
Op de website/webwinkel van BioAg Europe BV worden
algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres van uw computer en het tijdstip van opvragen en
gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden
gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de
website/webwinkel. BioAg Europe BV gebruikt deze informatie
om de werking van de website/webwinkel te verbeteren. Deze
gegevens wordenniet aan derden verstrekt.
BioAg Europe BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te
houden hoe gebruikers de website/webwinkel gebruiken en
hoe effectief de Adwords-advertenties van BioAg Europe
BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen
informatie wordt overgebracht naar en door Google en
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij verwijzen u
graag door naar Google Analytics voor haar privacyverklaring.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze
website/webwinkel gebruikt wordt, om rapporten over de
website/webwinkel aan BioAg Europe BV te kunnen
verstrekken en om haar adverteerders informatie over de
effectiviteit van hun campagnes te bieden. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. BioAg Europe BV heeft
hier geen invloed op.

PERSOONSGEGEVENS
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar info@bioag.eu.
BioAg Europe BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek reageren.

Beveiligen van persoonsgegevens
BioAg Europe BV neemt de bescherming van uw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website/webwinkel
van BioAg Europe BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL
Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in
verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging
van door BioAg Europe BV verzamelde persoonsgegevens,
neem dan contact met BioAg Europe BVop via info@bioag.eu.

BioAg Europe BV is als volgt te bereiken:
Postadres: Postbus 228, 3890 AE Zeewolde
website: http://bioag.eu
Telefoon:(+31) 036-523 9690
E-mailadres: Info@bioag.eu

Vestigingsadres:
Celsiusstraat 5, 3846 BK Harderwijk, Nederland

Kamer van Koophandel:
59872829

COOKIESTATEMENT
Cookies
Cookies zijn tekstbestandjes die uw apparaat opslaat wanneer
u onze website en webwinkel gebruikt.

Website statistieken & Internettechnieken
JavaScript en web beacons zijn standaard internettechnieken
die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem
informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine,
eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en
vervolgens kan versturen (web beacons).
Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle
bestaande webwinkels. Door gebruik te maken van cookies en
andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:
- Het surfen in de webwinkel makkelijker voor u wordt
- Wij speciale functionaliteiten kunnen aanbieden zoals een
account en een winkelwagentje
- Wij kunnen meten hoe onze webwinkel wordt gebruikt en
waar we deze nog kunnen verbeteren
- Wij u advertenties en aanbevelingen kunnen tonen op basis
van uw interesses

Ook verzamelt BioAg Europe BV de volgende gegevens met de
logfiles:

- Cookies & IP-adres
- User agents (browsers, operating system)
- Gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op onze
website/webwinkel te komen
- Gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de
website/webiwnkel zelf
- Gebruikte links binnen de website/webwinkel
- Gebruikte links om op onze website/webwinkel te komen

COOKIESTATEMENT
Cookies van derden
Via onze website/webwinkel worden ook cookies van derden
geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is
het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf
van toepassing.

Nieuwsbrief
Meldt u zich aan voor de nieuwsbrief van BioAg Europe BV;
Dan gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend om u deze
nieuwsbrief te sturen. Wanneer u zich afmeldt voor de
nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres van onze verzendlijst
verwijderd.

Welke cookies gebruiken wij?
Functionele cookies of noodzakelijke cookies:
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze
website/webwinkel correct functioneert.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden
statistieken over het gebruik van onze website/webwinkel door
de gebruikers. Onder meer de volgende gegevens worden
opgeslagen:
- Uw IP-adres
- Technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt en de
resolutie van uw computerscherm en welk apparaat u gebruikt
- Vanaf welke pagina u op onze website/webwinkel bent
gekomen
- Wanneer en hoe lang u de website/webwinkel bezoekt of
gebruikt en of u gebruik maakt van functionaliteiten
- Welke pagina’s u bezoekt op onze website/webwinkel.

COOKIESTATEMENT
Social media cookies van derden
Social media cookies worden door de social media websites
zelf geplaatst. Wanneer op onze website/webwinkel een
social media button aanklikt, wordt een social media cookie
geplaatst. De social media partij kan uw IP-adres herkennen
op het moment dat u een pagina van onze webwinkel wilt
delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen
en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij u graag
door naar de verklaringen van deze partijen zelf.

Advertentiecookies
Op onze website/webwinkel ziet u promoties en advertenties
van onszelf. Ook op websites van derden kunt u onze
advertenties tegen komen. Om deze promoties en advertenties
relevant te houden maken wij gebruik van cookies. De
advertentiecookies maken het mogelijk dat:

- Wij kunnen bijhouden welke advertenties u al hebt gezien
- Wij kunnen bijhouden hoe vaak u een advertentie al hebt
gezien
- Wij kunnen voorkomen dat u steeds dezelfde te zien krijgt
- Wij kunnen bijhouden of u op de advertenties klikt
- Wij kunnen bijhouden of u bestellingen plaatst nadat u een
advertentie heeft gezien of hierop hebt geklikt
- Wij uw online surf-, zoek-, en koopgedrag kunnen combineren
ongeacht van welk apparaat u gebruik maakt
- Wij door het combineren van deze kenmerken uw
advertentie-interesse vaststellen en de advertenties die wij aan
u tonen op onze website/webwinkel en op websites van
derden hierop kunnen afstemmen.

COOKIESTATEMENT
Advertentienetwerken en mediabureaus fungeren als
tussenpersoon voor webwinkels en adverteerders.
Voor de cookies die deze partijen voor advertentiedoeleinden
plaatsen, verwijzen wij u naar de verklaringen op de websites
van deze partijen. Omdat de verklaringen regelmatig kunnen
wijzigen, raden wij u aan deze privacy- en cookieverklaringen
regelmatig te raadplegen. De volgende partijen plaatsen op
onze website/webwinkel cookies:

Google - Adform - Facebook - Twitter - Joomla!

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kunnen
opslaan, pas dan uw browserinstellingen aan. U krijgt dan een
waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. U kunt uw
instellingen ook dusdanig aanpassen dat uw browser alle
cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. U kunt
cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat u de
instellingen apart voor elke browser, apparaat en computer die
u gebruikt moet aanpassen. Wij willen u erop attenderen dat
als u geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet
kunnen garanderen dat onze website/webwinkel goed werkt.
Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u
geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan
alleen niet meer aangepast aan uw interesses en worden vaker
herhaald.
Wij zullen onze verklaringen aanpassen wanneer onze
website/webwinkel of de regels rondom cookies wijzigen. U
kunt de actuele versie van ons beleid raadplegen door
onderaan elke pagina te klikken op de link naar onze
privacyverklaring/cookiestatment van BioAg Europe BV.

