
RozemaEvents gaat zorgvuldig om met de privacy van alle gebruikers van haar 
site en zal alle persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk 
behandelen. Wij gebruiken jouw gegevens alleen om de door je gedane 
bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige 
zullen wij de door jouw verstrekte gegevens alleen gebruiken met jouw 
toestemming. 

Wat doet RozemaEvents met jouw gegevens: 

• Wanneer je een bestelling plaatst, hebben we jouw contact gegevens, e-mailadres 

en/of afleveradres nodig om jouw bestelling uit te voeren en je van het verloop 

daarvan op de hoogte te houden. 

• Om het bestellen bij RozemaEvents zo makkelijk mogelijk te laten zijn, slaan wij met 

jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je 

bestelling en het gebruik van onze diensten op. 

• Je kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijft je op de hoogte van onze 

aanbiedingen en ons nieuws. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, 

meldt je simpel zelf weer af. 

Heel veilig 

Met alle gegevens die je bij ons achterlaat gaan wij zeer zorgvuldig om en wie niks met 
jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. 
Als je bij RozemaEvents een account aanmaakt bewaren wij jouw gegevens op een 
speciale Server. In je account slaan we informatie op zoals je naam en adres, 
telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en factuurgegevens, zodat jij deze niet bij iedere 
nieuwe bestelling hoeft in te vullen. 

RozemaEvents verstrekt jouw gegevens niet aan derden! 

RozemaEvents zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze 
uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je 
bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de 
vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Mocht je het gevoel hebben dat dit 
niet gebeurt, laat het ons dan weten via onze Klantenservice. 

Cookies 

Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van onze site. Ze 
kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon 
of tablet. 
Wil je dit niet dan kan je jouw browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij 
RozemaEvents geen cookies ontvangt. Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen 
over de Privacy Policy van RozemaEvents stuur ons dan een e-mail naar 
casper@rozemaevents.nl 
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