Gewijzigde privacyverklaring en cookiestatement
Zoals u vast al wel zult hebben gehoord, treedt vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening
gegevensbescherming in werking. Ook wij hebben er natuurlijk voor gezorgd dat we voldoen aan de
nieuwe privacyregelgeving.
Uw privacy is belangrijk voor ons
De bescherming van de privacy van onze gebruikers is van het grootste belang. Daarom willen we u
graag informeren over onze vernieuwde privacyverklaring en onze cookiestatement.
Indien u gebruik maakt van de webshop via de website van Boekhandel Rutgers,
komt u terecht in de webshop van BLZ.nl.
In de privacyverklaring beschrijven we duidelijk en gedetailleerd welke persoonsgegevens we verwerken
en waarom, hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren, wat uw rechten zijn in dat verband en op
welke manier u die rechten kunt uitoefenen en over de beveiliging van uw persoonsge gevens.
De vernieuwde pricacyverklaring kunt u hier raadplegen.
Ook onze cookiestatement is aangepast. De vernieuwde cookiestatement kunt u hier raadplegen.
Wat moet u doen?
In principe hoeft u niets te doen. Onze nieuwe privacyverklaring en onze voorwaarden worden van
kracht op 25 mei 2018. Door onze platforms en services op of na die datum te gebruiken, gaat u akkoord
met deze updates.
Mocht u zich niet kunnen vinden in de vernieuwde privacyverklaring of mocht u niet akkoord gaan met de
vernieuwde cookiestatement, dan kunt u uw account bij www.blz.nl laten verwijderen door een e-mail te
sturen naar klantenservice@blz.nl met daarin het verzoek om uw account te verwijderen. Meld wel
duidelijk welk mailadres het betreft.
Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief van de BLZ dan kan dat onderaan elke nieuwsbrief
door op de link afmelden te klikken.
Wilt u zich afmelden voor de eigen nieuwsbrief van Boekhandel Rutgers -plaatselijke activiteiten
en lezingen- dan kan dat onderaan elke nieuwsbrief door op de link afmelden te klikken.
Dank voor uw vertrouwen in www.blz.nl De website van uw lokale boekhandel!
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