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Your privacy is of great importance to www.conbrach.com We therefore comply with the privacy law. This 
means that we: 

 

Record our purposes clearly before we process your personal data, through this privacy statement; 
Save as little personal data as possible and only the data that is necessary for our purposes. 

Request explicit permission for the processing of your personal data, if permission is required. 
Take necessary security measures to protect your personal information. We also impose these obligations 

on parties that process personal data for us. 

Respect your rights, such as the right to access, correct or delete your personal data processed with us. 
Your data is safe with us and we will always use this data neatly. In this privacy statement we explain 

what we do with the website www.conbrach.com  with information that we learn about you. If you have 

questions, or want to know exactly what we keep track of you, please contact www.conbrach.com 

 

 
Contact Form 

 

With the contact form you can ask us questions or make requests. For this we use your e-mail address, 
telephone number and name and address details. We need these to contact you. We keep this information 

until we are sure that you are satisfied with our response. 
 

Provision to other companies or institutions 

 
We will not, under any circumstances, provide your personal data to other companies or institutions, 

unless we are legally obliged to do so (for example, if the police require this if there is a suspicion of a 
crime). Social media buttons are included in our website. With this, the administrators of these services 

collect your personal data. 

 
Cookies 

 
Our website uses cookies. Cookies are small files where we can store information so that you do not have 

to enter it all the time. But we can also see that you are visiting us again. When you visit our webshop for 

the first time, we present a notification with an explanation about cookies. Hereby we will ask for your 
agreement for the use of these cookies. You can disable the placing of cookies via your browser, but some 

things from our webshop will not work properly anymore. We have made agreements about the use of the 
cookies with other companies that place cookies. However, we do not have complete control over what 

they themselves do with the cookies. Read their privacy statements. 

 
Google Analytics 

 

We use Google Analytics to keep track of how visitors use our web store. We have signed a processor 

agreement with Google. There are strict agreements about what they can keep up with. We have not 

allowed Google to use the obtained Analytics information for other Google services. We let Google 
anonymize the IP addresses. 

 

Security 
 

Security of personal data is of great importance to us. To protect your privacy, we take the following 

measures: 

 

Access to personal data is protected by a user name and password. We use secure connections (Secure 

http://www.conbrach.com/
http://www.conbrach.com/
http://www.conbrach.com/


Sockets Layer or SSL), which protects all information between you and our website when you enter 

personal data. 

Changes to this privacy statement 
When our web store changes, we must of course also adjust the privacy statement. Always pay attention 

to the date above and check regularly for new versions. We will do our best to announce changes 
separately. 

 

Access, change and delete your data 
 

If you have questions or want to know what personal information we have about you, you can always 
contact us. See the contact details below. 

 

You have the following rights: 
 

- Get an explanation about what personal data we have and what we do with it 

- Insight into the exact personal data we have 
- To have errors corrected 

- The removal of outdated personal data 

- Withdrawing permission 

- Object to a particular use 

- Please note that you always clearly state who you are, so that we can be sure that we do not modify or  
Delete data from the wrong person To file a complaint 

 
If you feel that we are not helping you in the right way, you have the right to file a complaint with the 

authority. This is called the Data Protection Authority. 

 

 

ConBrach.Com Privacyverklaring 
 
20 juli 2018 
 
Uw privacy is van groot belang voor www.conbrach.com We houden ons daarom aan de 
privacywetgeving. Dit betekent dat we: 
 
Onze doelen duidelijk vast leggen voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze 
privacyverklaring; 
We bewaren zo min mogelijk persoonlijke gegevens en alleen de gegevens die nodig zijn voor onze 
doeleinden. 
We vragen expliciete toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, als toestemming 
vereist is. 
Wij nemen de nodige veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen. We leggen 
deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. 
Wij respecteren uw rechten, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw persoonlijke 
gegevens die bij ons zijn verwerkt. 
Uw gegevens zijn veilig bij ons en we zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze 
privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de website www.conbrach.com met informatie die we 
over u te weten komen. Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies bijhouden, neemt u contact op met 
www.conbrach.com 
 
 
Contact Formulier 
 
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of verzoeken doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-
mailadres, telefoonnummer en naam- en adresgegevens. We hebben deze nodig om contact met u op te 
nemen. We bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. 



 
Voorziening aan andere bedrijven of instellingen 
 
We zullen uw persoonlijke gegevens onder geen enkele omstandigheid aan andere bedrijven of 
instellingen verstrekken, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dit vereist 
als er een vermoeden van een misdrijf bestaat). Social media-knoppen zijn opgenomen in onze website. 
Hiermee verzamelen de beheerders van deze services uw persoonlijke gegevens. 
 
Cookies 
 
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden waarin we informatie kunnen 
opslaan zodat u deze niet altijd hoeft in te voeren. Maar we kunnen ook zien dat u ons opnieuw bezoekt. 
Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt, presenteren wij een melding met uitleg over 
cookies. Hierbij vragen wij u om toestemming voor het gebruik van deze cookies. U kunt het plaatsen van 
cookies via uw browser uitschakelen, maar sommige dingen uit onze webshop zullen niet meer correct 
werken. We hebben afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies met andere bedrijven die cookies 
plaatsen. We hebben echter geen volledige controle over wat ze zelf met de cookies doen. Lees hun 
privacyverklaringen. 
 
Google Analytics 
 
We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. We hebben een 
verwerkersovereenkomst met Google ondertekend. Er zijn strikte afspraken over wat ze kunnen 
bijhouden. We hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere 
Google-services. We laten Google de IP-adressen anonimiseren. 
 
 
Veiligheid 
 
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij 
de volgende maatregelen: 
 
Toegang tot persoonlijke gegevens wordt beschermd door een gebruikersnaam en wachtwoord. We 
gebruiken beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL), die alle informatie tussen u en onze 
website beschermen wanneer u persoonlijke gegevens invoert. 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wanneer onze website verandert, moeten we natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let altijd op 
de bovenstaande datum en controleer regelmatig op nieuwe versies. We zullen ons best doen om 
wijzigingen apart aan te kondigen. 
 
Toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens 
 
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke informatie we over u hebben, kunt u altijd contact met 
ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 
 
Info@conbrach.com 
 
U hebt de volgende rechten: 
 
- Krijg een uitleg over welke persoonlijke gegevens we hebben en wat we ermee doen 
- Inzicht in de exacte persoonlijke gegevens die we hebben 
- Om fouten te laten corrigeren 
- Het verwijderen van verouderde persoonlijke gegevens 
- Intrekking van toestemming 
- Object voor een bepaald gebruik 
- Houd er rekening mee dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker kunnen zijn dat we geen 
gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen. Een klacht indienen 
 



Als u denkt dat we u niet op de juiste manier helpen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de 
autoriteit. Persoonsbeschermingsautoriteit. 
 
 


