PRIVACY POLICY
VERZAMELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Buyalex, Kerkstraat 6, 5141 EC, Nederland verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Bij b u y a l e x nemen we privacy- en veiligheidsaangelegenheden serieus. Tegelijkertijd willen we je
een zo goed mogelijke ervaring bieden tijdens het bezoeken van onze websites. Daarom verzamelen
we bepaalde informatie, die we gebruiken als je de b u y a l e x online shop bezoekt. Dit kan
bijvoorbeeld informatie zijn over welke pagina’s je bezoekt en op welke functies je klikt.
Voordat er persoonlijke gegevens over je worden verzameld, krijg je een melding. De persoonlijke
gegevens die we verzamelen omvatten je naam, telefoonnummer, e-mailadres, privé-adres,
informatie over je shopgedrag en betalingsdetails.
WAARVOOR GEBRUIKT B U Y A L E X DE GEGEVENS?
B u y a l e x verzamelt de persoonlijke gegevens om te gebruiken voor de b u y a l e x online shop, om
bestellingen uit te voeren, om je aan te melden voor gevraagde diensten etc. en om
reclamemateriaal en andere informatie te versturen over onze artikelen en activiteiten. Je gegevens
kunnen bovendien worden gebruikt in het kader van de opsporing van fraude.
Je e-mailadres wordt gebruikt om je per e-mail een orderbevestiging te kunnen toesturen en je te
kunnen informeren wanneer je bestelling wordt verzonden. Je naam en adres worden vermeld op
een etiket aan de buitenkant van het pakket zodat b u y a l e x of onze verzendpartners contact met
je kunnen opnemen als er sprake is van vragen of problemen tijdens het verzendproces of om je te
kunnen informeren dat je bestelling is aangekomen. Als je je hebt aangemeld voor de maandelijkse
nieuwsbrief dan gebruikt b u y a l e x je emailadres om de nieuwsbrief naar te versturen.
COOKIES
B u y a l e x maakt gebruik van cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden wanneer je onze
website bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op de harde schrijf van
je computer, op je smartphone of op overig computerapparatuur. Het zorgt ervoor dat je
computer/IP-adres wordt herkend en dat informatie kan worden verzameld over de pagina's en
functies waar je gebruik van maakt.
De eerste keer dat je onze website bezoekt zie je een banner onderaan met het bericht dat wij
cookies gebruiken. Als je wilt dat we helemaal geen cookies gebruiken, moet je cookies in je browser
uitschakelen. Maar let op: in dat geval kan het zijn dat je bepaalde services en functies niet kunt
gebruiken, omdat er cookies nodig zijn om je gemaakte keuzes te onthouden.
B u y a l e x maakt gebruik van cookies om je een betere gebruikerservaring op onze website te
bieden, om de keuzes te onthouden die je maakt als je onze website bezoekt, bijvoorbeeld de
landenkeuze, en om de inhoud en functies die je op onze website ervaart te kunnen blijven
verbeteren. We gebruiken ook cookies om onze marketing aan te passen zodat deze bij jouw eisen
past, en om statistieken te genereren over het gebruik van onze website.
Sommige cookies worden bewaard tot je je browser sluit, andere cookies worden langer bewaard.
B u y a l e x maakt gebruik van cookies van derden. Een cookie van derden is een cookie dat wordt
geïnstalleerd door iemand anders dan b u y a l e x, zoals andere websites die inhoud voor onze
website verzorgen, leveranciers van sommige van onze websitefuncties of analyseprogramma's.
Via de balk met de cookiemelding kan je je voorkeuren aangeven/wijzigen/aanpassen. Dit kan ook via
https://www.buyalex.nl/cookie-declaration
Let op: als je ervoor kiest om het opslaan van cookies in je browser te deactiveren, kunnen we je niet
de best mogelijke gebruikerservaring op onze website bieden.

VEILIGHEID
B u y a l e x heeft een aantal veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om te verzekeren dat onze
interne procedures voldoen aan de veiligheidsstandaarden die vereist worden conform geldende
gegevensbeschermingswetgeving. B u y a l e x streeft er altijd naar je persoonlijke gegevens zo goed
mogelijk te beschermen.
JE RECHTEN
Je hebt het recht de gegevens over jou in te zien, die door b u y a l e x zijn verwerkt. Er zijn echter
bepaalde statutaire uitzonderingen. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het
verzamelen en verder verwerken van jouw persoonlijke gegevens. Verder heb je altijd het recht om
potentieel onjuiste persoonlijke gegevens te laten wijzigen of verwijderen.
VERANDERDE INFORMATIE OF UITSCHRIJVING, ETC.
Als je wilt dat we de persoonlijke gegevens die we over je geregistreerd hebben updaten, veranderen
of verwijderen of als je geen aanvullende berichten van ons wilt of als je vragen hebt over
bovenstaande richtlijnen, neem dan contact met ons op via info@buyalex.nl.
OVERDRACHT AAN DERDEN
Je persoonlijke gegevens worden overgedragen aan onze externe partners die we gebruiken voor de
verwerking en verzending van je bestelling.
We willen je er op wijzen dat wet- en regelgeving inzake de bescherming, verwerking en overdracht
van persoonlijke gegevens in andere landen kan verschillen van de desbetreffende bepalingen in
Nederland. Door je persoonlijke gegevens in te vullen ga je akkoord met het overdragen van je
gegevens naar het buitenland, conform deze bepaling.
VERWIJDEREN
B u y a l e x verwerkt en bewaart je persoonlijke gegevens zo lang als nodig en toegestaan is onder
de geldende gegevensbeschermingswetgeving.
GESCHILLEN
De Nederlandse wetgeving reguleert alle omstandigheden of elk geschil dat kan ontstaan in relatie
tot het gebruik van de website.

