Privacybeleid Veilinghuis-Online
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en
hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten
van Veilinghuis-Online. U dient zich ervan bewust te zijn dat Veilinghuis-Online niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van
andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. De gegevens worden opgeslagen
op eigen servers van Veilinghuis-Online of die van een derde partij.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw
persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken
te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen servers van Veilinghuis-Online of die van een derde partij.

Cookies
Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites.
Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de
voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw
computer worden geplaatst). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar
eigen servers van Veilinghuis-Online of die van een derde partij. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is.
Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze website dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens
via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid en in
de algemene voorwaarden van Veilinghuis-Online tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Uw (adres)gegevens
kunnen worden gebruikt om u te informeren over onze activiteiten.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van web-applicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze
dienstverlening. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder
verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom
raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u daartoe een verzoek indienen bij Veilinghuis-Online.
Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Veilinghuis-Online (Franken Service)
Postadres: Ekkersrijt 3104 A, 5692 CC Son en Breugel (Nederland)
Telefoon: 040 ‐ 84437 78
E‐mail: info@frankenservice.nl
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