
 

 

 

YOUR REPUBLIC B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg 

voor dat de persoonlijke informatie die de bezoeker van de Website YOUR REPUBLIC B.V. verschaft 

vertrouwelijk wordt behandeld.  

 

De Algemene Voorwaarden en deze Privacy Policy worden gebruikt door de beheerder en exploitant 

YOUR REPUBLIC B.V., een besloten vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

 

De Algemene Voorwaarden en deze Privacy Policy kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. 

 

Gebruik van gegevens 

 

Wij gebruiken gegevens van de bezoeker van de Website om het kopen van bedragen via deze 

Website zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Je kunt alleen producten aanschaffen via de 

Website als je bepaalde gegevens hebt ingevoerd. 

 

Door het invoeren van de gegevens voor her gebruik van onze diensten via onze website geef je 

toestemming voor het hieronder aangegeven gebruik van jouw gegevens. 

 

Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. YOUR 

REPUBLIC B.V. zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. 

 

Diensten 

 

YOUR REPUBLIC B.V. gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te 

leveren: 

 

Om het koopproces bij YOUR REPUBLIC B.V. zo goed mogelijk te laten werken, slaan wij met jouw 

toestemming jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot het gebruik van onze 

diensten op. Met deze gegevens wordt voor jou een account aangemaakt.  

 

De volgende gegevens worden opgeslagen: naam, gebruikersnaam, wachtwoord, adres, woonplaats, 

land, geboortedatum, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens.  

 

Uitsluitend met jouw toestemming gebruiken wij jouw gegevens om je te informeren over de 

ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer prijs op 

stelt, kun je ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@your-republic.com. Eventuele 

wijzigingen die je wenst aan te brengen in de gegevens kun je zelf doen of doorgeven via dit e-

mailadres. Wijzigingen zullen steeds in redelijkheid door YOUR REPUBLIC B.V. worden doorgevoerd.  

 

Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers 



helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als je reageert op een actie, vragen 

wij jouw naam, adres, geboortedatum, mobiele telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens 

gebruiken we om de actie uit te voeren. 

 

 

YOUR REPUBLIC B.V. verkoopt jouw gegevens niet 

YOUR REPUBLIC B.V. zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze werknemers en 

door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te 

respecteren. 

 

Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig bij YOUR REPUBLIC B.V.. YOUR REPUBLIC B.V. waardeert het 

vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. 

Jouw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. YOUR 

REPUBLIC B.V. beveiligt de persoongegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk volgens de laatste 

stand der techniek. YOUR REPUBLIC B.V. gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of 

aantasting van de persoongegevens te voorkomen. 

 

Cookies 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. 

YOUR REPUBLIC B.V. gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. 

 

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze 

te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie 

met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het bezoek 

aan YOUR REPUBLIC B.V. geen cookies ontvangt. 

 

Vragen 

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van YOUR REPUBLIC B.V., dan kun je een e-

mail sturen naar info@your-republic.com. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, 

dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie. 

 

De directie 

YOUR REPUBLIC B.V. 


