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Privacy Policy
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Aullure B.V. (Hierna ook: ‘Aullure’) bedankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wij beloven
zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Aullure respecteert de privacy van u, de
gebruiker van de website www.aullure.com, en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie
die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen er onder meer voor zorg dragen dat uw
informatie op een niet voor anderen toegankelijke locatie wordt opgeslagen en wordt beveiligd.
Aullure houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
Gebruik persoonlijke gegevens
Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen
gegevens van u nodig. Indien u zich aanmeldt voor een MyAullure account worden onder meer uw
naam, e-mailadres, postcode en bankrekeningnummer gevraagd, welke informatie beveiligd wordt
opgeslagen. (Onder andere) voor het plaatsen van een bestelling heeft u een MyAullure account
nodig. Als u bij ons een dergelijke account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Dedicated
Secure Server (Zie ook hierna: ‘Veiligheid’).
Specificatie gebruik persoonlijke gegevens
Aullure gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
1.
Voor de mogelijkheid tot de plaatsing en de snelle afhandeling van door u geplaatste
bestellingen. Uw gegevens worden in dit kader ook gebruikt om u van het verloop
daarvan op de hoogte te houden. In uw MyAullure account slaan we informatie op zoals uw
naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij
iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen. Uw gegevens zullen uitsluitend indien en voor
zover nodig voor de afhandeling van de door u geplaatste bestellingen ter beschikking
worden gesteld aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestellingen.
2.

Voor het personaliseren van uw gebruik van uw MyAullure account op de website
www.aullure.com en om het gebruik (lees: het beleggen bij Aullure) voor u zo
aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij uw persoonlijke gegevens en de gegevens met
betrekking tot uw bestellingen en het gebruik van onze diensten op.

3.

Teneinde u te informeren over de ontwikkeling van de website wwww.aullure.com en over
speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten
weten door een e-mail te sturen info@aullure.com.
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4.

Voor de uitvoering van een actie of prijsvraag. Als u reageert op een actie of
prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we dan om
de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze
marketingacties te meten.

5.

!

Voor het toesturen van eventuele (dit alleen opgaat als u zich hebben ingeschreven voor een
van de onderstaande) diensten:
- persoonlijke aanbevelingen die u mogelijk interessant vindt;
- aanbiedingen;
- nieuwsbrieven;
- gebruikersinformatie; en
- serviceberichten of andere elektronische boodschappen.

Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers
helpen ons voorts om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
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Uitsluiting overig gebruik
Aullure zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal uw persoonlijke gegevens in
principe uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw
bestelling. In speciale uitzonderlijke gevallen kunnen wij (indien wij daartoe worden verplicht),
zonder uw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale
gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of
gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of
handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.
Aullure zal uw persoonlijke gegevens in geen geval aan overige derden ter beschikking stellen. Onze
werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw
gegevens te respecteren.
Veiligheid
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 MyAullure account raadpleegt, wordt
gebruik gemaakt wordt gebruik gemaakt van moderne beveiligingstechnieken. Uw gegevens zullen
te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Onverminderd het hiervoor
vermelde handhaven wij te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van
persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot,
aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.
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Wij doen uw uiterste best om uw gegevens veilig te houden.
!

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf
van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet
beschadigen. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze
diensten/website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.
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Als u akkoord gaat met het plaatsen van cookies om de site te verbeteren wordt via onze website
een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om
bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
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De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen
op servers in de Verenigde Staten.
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Contact
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Aullure, dan kunt u een e-mail sturen
naar info@aullure.com of telefonisch contact met ons opnemen via 020 - 221 53 15. Onze
klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt
wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval van wijziging van
onze Privacy Policy, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. Wij verzoeken u
en adviseren u regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn doorgevoerd in de Privacy Policy van
Aullure. Indien wij een ‘grotere’/ wezenlijke wijziging doorvoeren zullen wij dit eveneens kenbaar
maken via een opvallende kennisgeving (bijvoorbeeld op de website of per e-mail).

