
MarPete.nl spant zich in om de privacy van gebruikers  zo goed mogelijk te beschermen.

Het privacybeleid geeft aan hoe MarPete.nl  omgaat met persoonsgegevens van gebruikers van de Dienst .
MarPete.nl is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgevens. MarPete.nl is gevestigd en houdt 
kantoor aan ’t Hagelkruis 26 te Maarheeze.

Verzamelen van Persoonsgegevens
Door gebruik te maken van de webshop geeft u MarPete.nl toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens 
zoals neergelegd in dit privacybeleid.
MarPete.nl kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en opslaan:
•IP-adres,loggegevens, navigatiegegevens, gegevens over page views en de soft- en hardware die u gebruikt (zoals 
browser, besturingssysteem en schermformaat)
•uw naam, gebruikersnaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres;
•gegevens over uw gebruik van de webshop waarderingsgegeven, verzend- en factureringsgegevens, andere gegevens die 
u aan ons verstrekt.

Doeleinden
MarPete.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•voor het veilig en efficiënt functioneren van de webshop;
•om u in staat te stellen gebruik te maken van de webshop;
•om de service aan uw behoeften aan te passen en te verbeteren;
•om de naleving van onze gebruikersovereenkomst te verzekeren;
•voor marketing- en communicatiedoeleinden van eigen, gelijksoortige producten of het aanpassen van acties op dit gebied 
aan uw voorkeuren;
•indien u hiervoor toestemming heeft gegeven voor marketing- en communicatiedoeleinden;
•om klachten, verzoeken, vragen, en opmerkingen te beantwoorden, geschillen te beslechten en kosten te innen.
 
Verstrekken van persoonsgegevens
MarPete.nl kan uw persoonsgegevens aan derden (zoals bijvoorbeeld politie, justitie en andere opsporingsdiensten, de 
belastingdienst, toezichthouders of rechthebbenden) verstrekken
•wanneer zij hiertoe gehouden is op grond van (inter)nationale en wet- en regelgeving of een rechterlijk vonnis;
•bij een fusie of overname van MarPete.nl;
•indien u hiervoor toestemming hebt gegeven
 
Uw persoonsgegevens worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt voor 
marketingdoeleinden.
 
Veiligheid
MarPete.nl treft veiligheidsmaatregelen van technische en organisatorische aard om het verlies en misbruik van uw 
persoonsgegevens tegen te gaan. Ondanks dat wij al het redelijkerwijs mogelijke doen om uw privacy te beschermen, 
kunnen wij hieromtrent echter niets garanderen.

Inzage, wijziging en verwijdering
U kunt de meeste van uw geregistreerde gegevens op uw persoonlijke pagina inzien, wijzigen of verwijderen.
Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt , kunt u MarPete.nl 
verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. MarPete.nl bewaart uw persoonsgegevens voor zover wettelijk toegestaan voor
het uitvoeren van dit privacybeleid. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de 
gegevens zijn verwerkt. Op verzoeken tot inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens zal MarPete.nl binnen vier
weken schriftelijk reageren.

Rechtskeuze en rechtsbevoegdheid
Op het privacybeleid is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat hiermee verband houdt, zal alleen 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch.



Overige bepalingen
U erkent dat MarPete.nl dit privacybeleid te allen tijde mag aanpassen en aanvaardt aldus hieraan gebonden te zijn. Om op 
de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen adviseert MarPete.nl het privacybeleid regelmatig te raadplegen. Voor vragen 
en opmerkingen hierover kunt u contact opnemen met de redactie door een email te sturen naar info@marpete.nl
Dit privacybeleid is laatstelijk gewijzigd op 14 Mei 2012


