
PRIVACY STATEMENT PARCER 

Parcer beschermt jouw persoonlijke gegevens en privacy. In deze privacy statement kun je lezen 
welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe wij jouw gegevens bewaren en gebruiken.  
 

Deze privacy statement is van toepassing op onze website www.parcer.com (de Website ) . 
 

Welke persoonlijke gegevens bewaren wij? 

Jouw persoonlijke gegevens kunnen op verschillende momenten worden bewaard, zoals wanneer je 
onze Website bezoekt, een persoonlijk account maakt op onze Website, winkelt op onze Website of 
contact met ons opneemt. We bewaren gegevens zoals: je naam, je adres, telefoonnummer, e-
mailadres, je bestelgeschiedenis, je betaalgegevens. 
We kunnen ook niet-persoonlijke gegevens bewaren; zoals je type browser, type computer en 
technische informatie van de manier waarop je contact maakt met onze Website. 
 

Waarom bewaren wij jouw persoonlijke gegevens? 

We bewaren en verwerken je persoonlijke gegevens om je winkelervaring op onze Website zo goed 
en persoonlijk mogelijk te maken, je bestelling zo snel mogelijk te kunnen verwerken, en je 
persoonlijke account te beheren. Soms zullen we je persoonlijke gegevens gebruiken om je 
belangrijke informatie te sturen, zoals een verandering in onze algemene voorwaarden of privacy 
statement. 
Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens niet delen met anderen. 
Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijf je altijd op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen van Parcer.. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kan je afmelden voor 
de nieuwbrief door op de 'unsubscribe' link te klikken. 
 

Hoe beschermen wij jouw persoonlijke gegevens? 

We doen er alles aan om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, 
wijziging of verspreiding van je persoonlijke gegevens door onbevoegden. Wij doen dit met Secure 
Socket Layer (SSL). Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet 
bij. 
 

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens inzien, veranderen of verwijderen? 

Je kan je persoonlijke gegevens inzien, veranderen of verwijderen door in te loggen op je account. 
 

Cookies 

We kunnen cookies gebruiken om je winkelervaring op onze Website te verbeteren. Een cookie is een 
klein stukje informatie dat op je computer wordt opgeslagen wanneer je onze Website bezoekt. Met 
cookies kan onze Website je herkennen wanneer je ons weer bezoekt. Cookies zorgen er daarnaast 
o.a. voor dat je tijdens het winkelen ingelogd blijft, je artikelen in je winkelwagen bewaard blijven, je 
veilig winkelt en de Website snel is. Als je geen cookies wilt ontvangen kan je in je browser je 
instellingen veranderen en cookies verwijderen. Let wel op: onze Website werkt dan minder goed. 
 

Wijzigingen aan deze privacy statement 
Wij kunnen deze privacy statement zo nu en dan bijwerken. Als we een grote verandering aanbrengen 
in deze privacy statement, zullen we dit op onze Website vermelden en sturen wij je een e-mail. 
 

Vragen? 

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je ons een mail sturen naar klantenservice@parcer.nl. 
Parcer International BV 

Telefoon: 085 40000 66 

www.parcer.com  

 


