Privacybeleid
De Webshop respecteert de privacy van al haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de
persoonsgegevens die u verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. De door u verstrekte
persoonsgegevens worden gebruikt om de door u via de Webshop geplaatste bestellingen
zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Uw persoonsgegevens worden
uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw
bestelling. Voor de Webshop werkzame werknemers en derden aan wie uw
persoonsgegevens zoals hiervoor vermeld ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht
de vertrouwelijkheid daarvan te respecteren.

!

Gebruik van uw persoonsgegevens:
•
Als u een bestelling via de Webshop plaatst, dient u uw voor- en achternaam, emailadres, afleveradres en betaalgegevens te verstrekken om uw bestelling uit te
kunnen voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
•

Met uw toestemming worden uw persoonsgegevens gebruikt om u door toezending
van een nieuwsbrief te informeren over speciale aanbiedingen, acties en de
ontwikkeling van de Webshop.

•

Als u op de Webshop een account aanmaakt, worden uw persoonsgegevens bewaard.
In uw account wordt de door u verstrekte informatie opgeslagen, zoals uw voor- en
achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat
u deze niet steeds opnieuw bij een volgende bestelling hoeft in te vullen.

•

Als u aan de klantenservice per e-mail een vraag stelt, worden uw persoonsgegevens
bewaard.

•

Met behulp van gegevens over het gebruik van de Webshop en de feedback die van
bezoekers van de Webshop wordt verkregen, kan de Webshop verder worden
ontwikkeld en verbeterd.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?
Met de door u aan de Webshop verstrekte persoonsgegevens zal zorgvuldig worden
omgegaan. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden
gesteld die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Voor de Webshop
werkzame werknemers en derden aan wie uw persoonsgegevens ter beschikking worden
gesteld, zijn verplicht de vertrouwelijkheid daarvan te respecteren. Meda Pharma B.V.
heeft passende maatregelen genomen om de Webshop en uw persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

!

Wat zijn uw rechten?
U heeft recht op: (a) inzage in al uw persoonsgegevens die door de Webshop worden
bijgehouden, (b) het verkrijgen van een overzicht van deze persoonsgegevens, (c)
aanvulling van ontbrekende of wijziging van onjuiste persoonsgegevens en (d)
verwijdering en vernietiging van uw persoonsgegevens. U dient daarvoor op deze button
te klikken.

!

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw
computer. De Webshop gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek.
Cookies stellen de Webshop in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van
de aangeboden diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van
bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw
browser op uw computer zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de Webshop geen
cookies ontvangt. Meer informatie kunt u vinden onder het Cookiebeleid van Meda
Pharma B.V. Indien u vragen mocht hebben over het privacybeleid van MedaShop, kunt u
contact opnemen met de klantenservice.
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Conversie
De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen van deze
Gebruiksvoorwaarden leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige
bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze blijven onverminderd van kracht. Een
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eventuele nietige of vernietigbare bepaling zal worden vervangen door een bepaling die
wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk de nietige of vernietigbare bepaling
benadert.
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