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Innerpieces	  respecteert	  de	  privacy	  van	  haar	  klanten	  en	  de	  bezoekers	  van	  
haar	  website.	  De	  informatie	  die	  u	  ons	  verschaft	  wordt	  vertrouwelijk	  
behandeld	  en	  wordt	  alleen	  gebruikt	  om	  uw	  bestelling	  snel	  en	  efficient	  af	  te	  
handelen.	  U	  hebt	  altijd	  het	  recht	  op	  inzage,	  correctie	  en/of	  verwijdering	  
van	  deze	  informatie.	  
	  
Onze	  online	  betalingen	  worden	  afgehandeld	  door	  Mollie	  B.V.	  Dit	  is	  een	  
specialist	  op	  het	  gebied	  van	  online	  betalingen.	  Hierdoor	  kunnen	  wij	  u	  een	  
veilige	  betalingsomgeving	  aanbieden.	  Creditcardgegevens	  zijn	  niet	  
toegankelijk	  voor	  derden.	  Door	  een	  beveiligde	  SSL-‐verbinding	  worden	  alle	  
betaalgegevens	  versleuteld	  verstuurd.	  Bank	  en/of	  creditcardgegevens	  zijn	  
niet	  inzichtelijk	  voor	  Innerpieces,	  hierdoor	  blijft	  uw	  privacy	  ten	  allen	  tijde	  
gewaarborgd.	  
	  
Wij	  gebruiken	  de	  informatie	  over	  het	  gebruik	  onze	  website	  en	  de	  feedback	  
die	  wij	  van	  onze	  klanten	  en	  bezoekers	  krijgen	  om	  onze	  website	  verder	  te	  
ontwikkelen	  en	  verbeteren.	  Wij	  bewaren	  het	  IP-‐adres	  waarvandaan	  uw	  
bestelling	  geplaatst	  wordt.	  Deze	  gegevens	  stellen	  wij	  niet	  ter	  beschikking	  
aan	  derden.	  Medewerkers	  van	  Innerpieces	  en	  eventuele	  derden	  die	  door	  
Innerpieces	  worden	  ingeschakeld	  zijn	  verplicht	  uw	  privacy	  te	  respecteren	  
en	  gaan	  vertrouwelijk	  met	  persoonlijke	  gegevens	  om.	  
	  
Mocht	  u	  nog	  vragen	  hebben	  over	  onze	  Privacy	  Policy	  dan	  kun	  u	  contact	  
met	  ons	  opnemen	  via	  info@innerpieces.nl.	  Wij	  geven	  u	  graag	  inzicht	  in	  de	  
gegevens	  die	  van	  u	  bij	  ons	  bekend	  zijn,	  of	  wanneer	  u	  uw	  gegevens	  wilt	  
wijzigen.	  	  
	  
Wij	  maken	  gebruik	  van	  Google	  Analytics	  om	  bij	  te	  houden	  hoe	  gebruikers	  
onze	  website	  gebruiken	  De	  aldus	  verkregen	  informatie	  wordt,	  met	  
inbegrip	  van	  het	  adres	  van	  uw	  computer	  (IP-‐adres),	  overgebracht	  naar	  en	  
door	  Google	  opgeslagen	  op	  servers	  in	  de	  Verenigde	  Staten.	  Lees	  het	  
privacybeleid	  van	  Google	  voor	  meer	  informatie.	  
	  
Google	  gebruikt	  deze	  informatie	  om	  bij	  te	  houden	  hoe	  onze	  website	  
gebruikt	  wordt,	  om	  rapporten	  over	  de	  website	  aan	  ons	  te	  kunnen	  
verstrekken	  en	  om	  haar	  adverteerders	  informatie	  over	  de	  effectiviteit	  van	  
hun	  campagnes	  te	  kunnen	  bieden.	  Google	  kan	  deze	  informatie	  aan	  derden	  
verschaffen	  indien	  Google	  hiertoe	  wettelijk	  wordt	  verplicht,	  of	  voor	  zover	  
deze	  derden	  de	  informatie	  namens	  Google	  verwerken.	  Wij	  hebben	  hier	  
geen	  invloed	  op.	  Wij	  hebben	  Google	  niet	  toegestaan	  de	  verkregen	  analytics	  
informatie	  te	  gebruiken	  voor	  andere	  Google	  diensten.	  


