Uw persoonsgegevens
– We bewaren uw "naam", "adres", "e-mail" en "telefoonnummer" zoals door u verstrekt via ons
contactformulier.
– Het doel van het bewaren van uw gegevens is u te voorzien van meer informatie over onze
producten en diensten zoals een prijsopgave, productmonsters of speciale aanbiedingen.
– Uw gegevens worden alleen gedeeld met Royal Grass® (Landscape Solutions).
– Uw gegevens worden maximaal 10 jaar bewaard aangezien we van tijd tot tijd contact met u
kunnen opnemen voor het geven van advies over productonderhoud / productinformatie /
speciale aanbiedingen
– Indien u een kopie wenst van de gegevens die we over u bewaren, stuur een e-mail naar
info@delta-kunstgras.nl met de onderwerpregel "Royal Grass® verzoek betreffende
persoonsgegevens". Uw e-mail dient uw volledige naam en telefoonnummer te bevatten zodat
we contact met u kunnen opnemen.
– Indien u verwijdering wenst van de gegevens die we over u bewaren, stuur een e-mail naar
info@delta-kunstgras.nl met de onderwerpregel "Royal Grass® verzoek betreffende verwijdering
persoonsgegevens". Uw e-mail dient uw volledige naam en telefoonnummer te bevatten zodat
we contact met u kunnen opnemen.
– We reageren binnen 30 dagen op alle verzoeken tot inzage of verwijdering van de gegevens.

Cookies
– Deze site gebruikt, zoals veel andere sites, kleine bestanden genaamd cookies, om ons te
helpen uw ervaring te optimaliseren.
– Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of
Safari) bewaard worden op uw computer of mobiele telefoon. Hiermee kunnen websites
bijvoorbeeld gebruikersvoorkeuren opslaan. U kunt cookies zien als een soort geheugen voor de
website, zodat de website u kan herkennen wanneer u de website weer bezoekt en op de juiste
manier op u kan reageren.
– Telkens wanneer iemand onze website bezoekt genereert software van een andere organisatie
(Google) een "anonieme analytics cookie".
– Deze cookies informeren ons of u de site al eerder hebt bezocht. Uw browser informeert ons of
u deze cookies hebt en indien dit niet het geval is, genereren we nieuwe cookies.
– Hiermee kunnen we nagaan hoeveel individuele gebruikers we hebben en hoe vaak zij de site
bezoeken.
– We kunnen deze cookies niet gebruiken om personen te identificeren, tenzij u bent aangemeld
bij Delta Kunstgras, we gebruiken ze voor het verzamelen van statistische gegevens,
bijvoorbeeld het aantal bezoeken aan een pagina. Indien u bent ingelogd weten we ook welke
gegevens u hiervoor aan ons heeft doorgegeven, zoals uw gebruikersnaam en e-mailadres.
– Het is meestal mogelijk om uw browser geen cookies meer te laten accepteren of om uw
browser geen cookies van een bepaalde website meer te laten accepteren. Hiervoor dient u uw
cookie-instellingen aan te passen. U kunt uw cookie-instellingen aanpassen met alle moderne
browsers. U kunt deze instellingen meestal vinden in het menu van uw browser onder Opties of
Voorkeuren.

Neem contact met ons op
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, stuur dan een e-mail naar info@delta-kunstgras.nl. We
zullen binnen 30 dagen reageren op uw vraag.

