Privacy Policy
Privacy Policy GeminiCorp.be
GeminiCorp.be respecteert de privacy van alle gebruikers van
haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en
gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige
zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw
toestemming. GeminiCorp.be zal uw persoonlijke gegevens niet
aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter
beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van
uw bestelling.
GeminiCorp.be gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten
de volgende diensten te leveren:
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te
informeren over de ontwikkeling van de website en over
speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet langer prijs
op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen
naar info@geminicorp.be of u uit te schrijven via de mailing.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we
krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te
ontwikkelen en te verbeteren.
Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of
u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn
benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden
het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen
niet te publiceren.
Als u reageert op een actie of een vraag, vragen wij uw naam,
adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie
uit te voeren, en de respons op onze marketingacties te meten.
GeminiCorp.be verkoopt uw gegevens niet.
GeminiCorp.be zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden

verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking
stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw
bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden
zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
respecteren.
Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij GeminiCorp.be.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen
daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u
een bestelling plaatst of uw GeminiCorp.be account raadpleegt,
wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de
Secure Socket Layer. Om technische en operationele redenen kan
het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van
aan GeminiCorp.be gerelateerde ondernemingen in andere landen.
Uw gegevens zullen echter te allen tijde worden beschermd en
vertrouwelijk worden behandeld.
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser
worden opgeslagen op uw computer. GeminiCorp.be gebruikt
cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies
stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het
gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te
passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven
informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw
browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij
GeminiCorp.be geen cookies ontvangt. We voldoen volledig aan
de Belgische wetgeving omtrent het gebruik van cookies. Indien
u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van
GeminiCorp.be dan kunt u een e-mail sturen
naar Info@geminicorp.be
Google Analytics disclaimer
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van
Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde
“cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het
gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde
informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een
server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat
het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de
lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord

over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in
buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google
in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de
beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te
evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op
de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking
tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google
Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met
andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in
uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er
echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze
website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door
de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via
de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en
installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te
klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op je website geplaatst, dat zorgt
dat je gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u
bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van
Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met
de code “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een anonieme registratie van
IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

