Privacy-beleid
In deze privacy-verklaring lees je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.
De website www.cocobooks.nl is eigendom uitgeverij CocoBooks BV
Adres: Smaragdstraat 48, 1074 HJ Amsterdam
KVK-nummer 60370912
BTW-nummer NL853880256B01
E-mailadres: info@cocobooks.nl
Ons privacy-beleid
Uitgeverij Cocobooks respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. Wij gaan
zorgvuldig en strikt vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij gebruiken je gegevens
alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt verstrekt.
Dit zijn de persoonsgegevens die door uitgeverij Cocobooks worden verwerkt:
Voor- en achternaam en e-mailadres die door jou zelf worden verstrekt bij het invullen van
ons contactformulier.
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor het beantwoorden van je mail.
CocoBooks verkoopt/verstrekt jouw gegevens niet aan derden.
Je kunt een verzoek tot verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar
info@cocobooks.nl. Cocobooks zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand
op je verzoek reageren.
Recht op indienen klacht
Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat wij niet voldoen aan de
privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dat kan via deze link. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van
www.cocobooks.nl wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die cocobooks.nl
gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Cocobooks.nl maakt enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk
maken op jouw privacy. Analytische cookies geven ons inzicht in het gebruik van de website.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft cocobooks.nl geen toestemming te vragen.
Google Analytics
Via de website www.cocobooks.nl wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf
Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden
de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. CocoBooks heeft
Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google
diensten.
De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het
Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er
sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door cocobooks
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@cocobooks.nl

