Privacy en Cookiebeleid
Dit is de website van PARTICOLARE
Blekerstraat 27
7513 DR Enschede
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 081 51 835
Ons BTW-nummer is NL 17 17 38 305 .B01
PARTICOLARE respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat
uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Verzamelde gegevens
Toegang tot de gegevensverwerkingen hebben uitsluitend die per sonen die hiertoe door
PARTICOLARE zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken. Dit zijn
Mollie en Real ICT Solutions.
Als u zich aanmeldt voor de website van PARTICOLARE, iets bestelt in de PARTICOLARE webshop,
een interieuradvies aanvraagt of als u deelneemt aan een prijsvraag of enquête op deze website
wordt u gevraagd naam, adres-, bank- en betaalgegevens te verstrekken. PARTICOLARE gebruikt
deze gegevens voor de volgende doeleinden:
- Het verlenen en factureren van onze diensten.
- Het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop hiervan.
- Het informeren over producten van PARTICOLARE.
- Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
PARTICOLARE nieuwsbrief
Door het aanmelden op de online nieuwsbrief van PARTICOLARE verleent u toestemming om uw emailadres op te slaan. PARTICOLARE gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over
activiteiten die binnen PARTICOLARE plaats vinden en het doen van andere aanbiedingen van
PARTICOLARE. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk
is op grond van een wettelijk voorschrift.
Inzage persoonsgegevens
De persoonsgegevens kan men via ‘mijn account’ terug vinden en vervolgens wijzigen. Om alle
gegevens te verwijderen kunt u een email sturen naar office@particolare.eu/info
Cookies
Cookies zijn tekstbestandjes dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het
moment dat u een site bezoekt. Met behulp van cookies is het mogelijk om gebruikers te
onderscheiden en eventueel te herkennen. Sommige cookies worden standaard verwijderd bij
het sluiten van de browser en andere cookies hebben een langere looptijd.
Particolare.eu maakt gebruik van cookies
PARTICOLARE maakt standaard gebruik van cookies voor het laten functioneren van de website en
voor het verzamelen van informatie over het gebruik van onze site. Hierdoor kunnen we onze website
blijven verbeteren en optimaliseren. Op de website zijn video’s geplaatst die metingen verrichten.
Tevens wordt het aantal bezoekers bijgehouden, maar er worden géén persoonsgegevens verzameld.
U gaat akkoord met de voorwaarden voor het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie
door derden voor marketingdoeleinden.
Functionele cookies
PARTICOLARE maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies worden door uw browser
opgeslagen op uw computer en vervolgens gebruikt in het bestelproces om informatie over uw
bestelling op te slaan. Ook wordt hierin informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan
PARTICOLARE voor u te vergemakkelijken, waaronder uw voorkeuren. Wilt u dit liever niet?
Dan kunt u in uw browser instellen dat u geen cookies wilt ontvangen.
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Analytische cookies
Op PARTICOLARE vindt u ook analytische cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat we inzicht
verkrijgen in hoe u gebruikt maakt van PARTICOLARE. Deze inzichten gebruiken we om de website
te verbeteren. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.
("Google") en helpt PARTICOLARE bij het analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google
Analytics maakt hiervoor gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw
gebruik van PARTICOLARE (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe
u PARTICOLARE gebruikt en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en
internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw
IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
Cookies voor retargeting
Door middel van een codefragment is het mogelijk om via cookies surfgedrag te verzamelen van
websitebezoekers. Via cookies voor retargeting kunnen we op basis van bezoeken achterhalen voor
welke producten interesse en persoon gesegmenteerde advertenties aanbieden.
Als u bijvoorbeeld veel grijze hoekbanken heeft aangeklikt/bekeken, kunnen we door het meten via
cookies er vanuit gaan dat u interesse heeft in een grijze hoekbank. Met behulp van deze informatie
kunnen we u relevante advertenties aanbieden op sites van (voornamelijk) derden en sociale media.
PARTICOLARE behoudt zich het recht om de Veiligheid en Privacy te allen tijde te wijzigen
en/of aan te passen. Heeft u vragen over uw privacy of ve iligheid dan kunt u contact opnemen
via ons contactformulier of via het hierboven vermelde adres.
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