Privacyverklaring van Blue Bird Network B.V., gevestigd
te (3068 JH) Rotterdam aan de Kelloggplaats 75.
Februari 2018
1. Beheer
De website www.SuitsSneakers.com staat onder beheer
van Blue Bird Network B.V., met handelsnamen Code &
Capital, Suits & Sneakers (hierna: “BBNW”).
2. Gegevens van bezoekers
2a.
Sommige gegevens die voortkomen uit één of
meerdere website bezoeken worden permanent
geanonimiseerd. Deze gegevens zijn hierdoor nooit te
herleiden naar een persoon of organisatie.
2b.
BBNW draagt zorg voor een goede beveiliging van
de opgeslagen gegevens.
2c.
BBNW verstrekt geen gegevens aan derden
waardoor uw privacy in het geding komt.
3. Cookies
3a.
Op deze website en overige websites van BBNW,
maken wij gebruik van cookies en soortgelijke technieken,
om de functionaliteit van de BBNW websitepagina’s
te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die
door het bezoeken van een webpagina op de computer
van de bezoeker worden geplaatst. In deze tekstbestanden
wordt informatie opgeslagen zoals, maar niet gelimiteerd
aan, bezoekersvoorkeuren. Hierdoor kan BBNW de
bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b.
Cookies worden voor de volgende doeleinden
geplaatst en gebruikt:
Functionele cookies: om de website optimaal te
laten werken.
Analytische cookies: voor het verzamelen en
analyseren van statistieken om de ervaring op onze
website en de effectiviteit van eventuele
advertenties te verbeteren.
Tracking cookies: om geanonimiseerde
persoonlijke profielen op te bouwen zodat gerichte
content en advertenties getoond kunnen worden
die passen bij de interesses.
Social cookies: voor het vragen van meningen door
artikelen te voorzien van 'likes' of commentaar.
3c.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies
omgegaan moet worden. Binnen de browser kan het
gebruik van cookies worden toegestaan, niet worden
toegestaan of gedeeltelijk worden toegestaan. In dit laatste
geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen
plaatsen. Bij overige websites is dit dan ook niet
toegestaan. Deze mogelijkheid wordt door de meest
gebruikte moderne browsers geboden.
3d.
Cookies kunnen altijd van een computer worden
verwijderd.
4. Vragen
Bezoekers kunnen bij vragen over deze privacy verklaring
terecht bij BBNW. De contactgegevens staan vermeld op
de website.

5. Disclaimer
BBNW is gerechtigd de inhoud van de privacy verklaring te
wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte
wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de
website is daarvoor afdoende.
BBNW staat in het Handelsregister ingeschreven onder
nummer 57774889.

