
 

 

Privacyverklaring 
Bij het aanvragen van een offerte en/of plaatsen van een bestelling verklaar je op de 
hoogte te zijn van de inhoud van deze privacyverklaring en hiermee akkoord te gaan. 

In deze privacyverklaring zal nader toegelicht worden hoe Promotijgers omgaat met de 
verkregen persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens 
Voor de uitvoer van onze werkzaamheden hebben wij diverse gegevens van onze 
gebruikers nodig. Deze gegevens verkrijgt Promotijgers door middel van cookies, en/of via 
de formulieren die ingevuld worden op de website bij het aanvragen van een offerte of het 
plaatsen van een bestelling.  

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: 

• Gegevens op basis van cookies. Denk hierbij aan het IP adres, surfgedrag, 
producten die in de winkelmand zijn geplaatst en gebruikte zoektermen. 

• Gegevens die ingevuld zijn bij de contactformulieren, zoals de bedrijfsnaam, de 
naam van de aanvrager/besteller, het telefoonnummer, het adres en het e-
mailadres. 

Cookies zijn nodig voor het functioneren van onze website. Wij gebruiken deze anonieme 
statistieken om onze website te optimaliseren en onze marketing hierop af te stemmen. Uit 
deze anonieme statistieken kan de identiteit van personen of bedrijven niet worden 
achterhaald.  

De gegevens die Promotijgers verkrijgt aan de hand van de contactformulieren zullen 
gebruikt worden voor het verwerken van de aanvraag en/of bestelling. Wij zullen deze 
verkregen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt. 

Bewaartermijn van gegevens 
Promotijgers bewaard persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt. Echter moeten we van de belastingdienst 7 jaar onze factuur-
,betaal- en bestelgegevens bewaren.  

De gebruiker heeft altijd het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens 
die wij hebben ontvangen/verkregen.  

 

 

 

 

 



 

 

Cookies 
Cookies zijn mini-tekstbestanden die worden opgeslagen tijdens een bezoek aan de 
website. Deze (tijdelijke) bestanden bevatten informatie waarmee we de gebruiker beter 
kunnen helpen. Om onze website klantvriendelijker te maken. 

Het gebruik van deze cookies anoniem en veilig. Wij slaan jouw naam, e-mailadres, 
telefoonnummer of andere persoonlijke gegevens niet op zonder jouw toestemming. Wij 
vragen je om de toestemming zodra je (voor het eerst) op onze website komt. 

Heb je na het lezen van deze verklaring nog vragen of opmerkingen over de verwerking 
van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op! 

De contactgegevens van Promotijgers B.V. 
Adres: 
Da Vincilaan 13B 
6716 WC Ede 
Nederland 
 
E-mail:   info@promotijgers.nl 
Telefoonnummer:  0318 – 740 700 
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