Privacybeleid
De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Daarom verwerken wij uw
gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke voorschriften (onder meer AVG, Wbp). In dit
privacybeleid informeren we u over de belangrijkste aspecten van gegevensverwerking op onze
website.

Neem contact met ons op
Als u contact met ons opneemt via het bijbehorende formulier op de website of per e-mail, worden
uw gegevens opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen
deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

Data opslag
Wij wijzen erop dat met het oog op eenvoudiger winkelen en latere contractverwerking door de
webwinkeloperator in het kader van cookies, de IP-gegevens van de abonnee worden opgeslagen,
evenals de naam en het adres van de koper of het factuur- en leveringsadres. Dit geldt alleen voor
aankopen binnen de eurobuch / euro-boek.nl winkel (bijv. Easy Reader, wijn, sieraden, etc.) of
betaalde eurobuch-services / lidmaatschappen, maar niet voor bestellingen van boeken die
uitsluitend worden behandeld door externe derden van Eurobuch en waarvoor op
eurobuch/euroboek.nl geen gegevens zijn of kunnen worden opgeslagen.
De opslag en verwerking van betalingsinformatie (creditcardnummers of bankrekeningnummers)
wordt exclusief beheerd door onze betalingsverwerkingspartner Paypal. Eurobuch/euro-boek.nl
slaat geen gegevens op met betrekking tot de betalingsverwerking.
In het geval u producten en / of diensten bij eurobuch/euro-boek.nl koopt, zijn de door u verstrekte
gegevens vereist om het contract na te komen of om precontractuele overeenkomsten uit te
voeren. Zonder deze gegevens kunnen we het contract niet met u afsluiten. Een overdracht van
gegevens aan derden vindt niet plaats, met uitzondering van de overdracht van de
creditcardgegevens aan de verwerkende bank / betalingsdienstaanbieder met het oog op het
debiteren van de aankoopprijs, aan het transport / rederijbedrijf dat door ons is besteld om levering
van de goederen en eventueel aan onze belastingadviseur om aan onze belastingverplichtingen te
voldoen.
Als een winkelproces wordt beëindigd voordat het wordt gesloten, worden de gegevens die bij ons
zijn opgeslagen, verwijderd. In het geval dat een contract definitief is, worden alle gegevens uit de
contractuele relatie opgeslagen tot het verstrijken van de periode van belastingbehoud (10 jaar).
Alle gegevens met betrekking tot naam, adres, gekochte goederen en datum van aankoop worden
ook opgeslagen tot de maximaal mogelijke eind van productaansprakelijkheid (10 jaar). De
gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke voorschriften en van artikel 6 lid 1 letter
a (toestemming) en / of letter b (noodzakelijk voor de uitvoering van het contract) van de AVG.
Met eurobuch/euro-boek.nl kunt u zich als gebruiker registreren, gratis of tegen een vergoeding,
afhankelijk van het lidmaatschap dat u kiest, en zoekopdrachten opslaan (HET PRIK BORD). In dit
geval slaan we uw gegevens op dezelfde manier op als we gegevens voor een aankoop zouden
verwerken. Alle informatie buiten het e-mailadres is vrijwillig en wordt alleen opgeslagen als deze
wordt verstrekt. U kunt altijd de gegevens van uw account verwijderen door deze te annuleren. In
dit geval worden alle gegevens permanent verwijderd.

Cookies
Onze website maakt gebruik van zogenaamde functionele cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die
met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Ze veroorzaken geen schade
en worden niet doorgegeven aan derden.
Wij gebruiken cookies om belangrijke functionaliteiten op onze site effectief te kunnen aanbieden.
Sommige cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Zij stellen ons in
staat uw instellingen bij een volgend bezoek te herkennen.
Indien u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat hij u informeert over het plaatsen van
cookies en kunt u kiezen om dit alleen in individuele gevallen toe te staan of volledig te verhinderen.

Nieuwsbrief
U heeft de mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrief via onze website. Hiervoor hebben
we uw e-mailadres en uw verklaring nodig dat u akkoord gaat met het abonnement op de
nieuwsbrief.
Om u gerichte informatie te bieden, verzamelen en verwerken wij ook vrijwillig informatie over
interessegebieden, verjaardag, adres en postcode.
Zodra u zich op de nieuwsbrief hebt geabonneerd, sturen wij u een bevestigingsmail met een link om
de registratie te bevestigen.
U kunt het abonnement op de nieuwsbrief op elk moment annuleren. Stuur uw annulering naar het
volgende e-mailadres: support@euro-boek.nl. We zullen uw gegevens onmiddellijk verwijderen in
verband met het abonnement op de nieuwsbrief.

Jou rechten
Fundamenteel heb je het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking,
gegevensoverdracht, intrekking en oppositie. Als u meent dat de verwerking van uw gegevens in
strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of als uw beweringen over
gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de
toezichthoudende autoriteit.

U kunt ons bereiken onder de volgende contactgegevens:
support@eurobuch.com, Corporation Trust Center 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801
Verenigde Staten, EIN: 34-2031090
Telefoon (VS): + 1 (302) 956 9825; Telefoon (Duitsland): + 49 (0) 8158 9078890

