Jouw privacy is belangrijk voor ons. Lucky Mo hecht veel waarde aan de
bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van je persoonlijke gegevens.
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan in
deze privacyverklaring worden beschreven.
Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens, die
door Lucky Mo zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of
verwijderen. Neem dan contact met ons op via info@luckymo.nl
Op de website van Lucky Mo worden algemene bezoekgegevens
bijgehouden zonder de bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de
inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens
worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op
deze wijze kan Lucky Mo de dienstverlening aan jou verder optimaliseren.
Het betreft onder andere de volgende gegevens: je IP-adres, adres van je
internetprovider, de browser die je gebruikt, het tijdstip en de duur van het
In het kader van onze dienstverlening legt Lucky Mo de gegevens vast.
Persoonsgegevens die wij hebben ontvangen voor een bestelling, gebruikt
Lucky Mo alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt.
Lucky Mo gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van
de desbetreffende bestelling, overige dienstverlening en interne
bedrijfsvoering. Jouw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Lucky Mo houdt zich dan ook aan de
eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige
privacywetgeving stellen. Indien wij overgaan tot het sturen van een
nieuwsbrief, kunt u ten alle tijden aangeven hier geen prijs op te stellen door
een mail te sturen naar info@luckymo.nl Wij zullen dan direct uw gegevens
uit ons bestand verwijderen. Lucky Mo verstrekt jouw gegevens niet aan
derden zonder jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij
daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechtelijke uitspraak, dan wel
tenzij dit nodig is ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tussen
jou en Lucky Mo.

