
Privacy Policy 

Privacy Policy Loos Juweliers 

1. Wet Bescherming Persoonsgegevens 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor 
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurdt op een wijze, die in 
overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 

2. Gebruik persoonsgegevens 

Wij zullen de verzameling en gebruik van gegevens beperken tot datgene wat 
noodzakelijk is om het gewenste niveau van dienstverlening aan onze clienten te 
kunnen bieden of overeenkomsten voor te bereiden of uit te voeren. Uw gegevens 
worden uitsluitend door Loos Juweliers gebruikt of pas na uw voorafgaande 
toestemming aan derden ter beschikking gesteld. 

3. Facebook en Instagram 

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten 
(”Liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons 
werken door middel van stukjes code die van Facebook en Instagram zelf afkomstig 
zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen 
invloed op. 

De informatie die zij verzamelen wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De 
informatie wordt overgebracht naar en door facebook en instagram opgeslagen door 
servers in de Verenigde Staten. Facebook en Instagram stellen zich te houden aan 
de Save Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe-Harbor programma van 
het Amerikaanse ministerie van handel. 

Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de 
verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Wilt u meer weten omtrent wat Instagram en Facebook doen met uw 
persoonsgegevens welke zij met deze code verwerken, leest u dan de 
privacyverklaring van Facebook en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen). 



4. Inzage, Correctie, Wijzigingen 

Op schriftelijk verzoek heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te 
zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons 
schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen op navolgend 
adres: 

Loos Juweliers 

Vijverhof 23,  

1633 DS Avenhorn 

5. Vragen 

Voor vragen over deze Privacy Policy kunt u contact opnemen met Loos Juweliers. U 
kunt onze contact gegevens terugvinden op onze website. 

6. Disclaimer 

Wij behouden ons het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen 
zullen op onze website worden gepubliceerd. 


