Privacy Policy
Meqtrade vindt het belangrijk om de privacy van de websitebezoekers te waarborgen.
Meqtrade registreert enkel de gegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening. Al de door u
verstrekte informatie wordt met de grootste zorg behandeld en wordt niet aan derden verstrekt
als daar door u geen uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven.
Aan de hand van deze gegevens kunnen wij uw bestelling afhandelen en u op de hoogte houden
van de status van uw bestelling. Voor het uitvoeren van en communicatie over opdrachten en
bestellingen registreren wij van onze klanten: naam (evt. bedrijfsnaam), adres, ip‐adres,
emailadres, telefoonnummer, zakelijke of particuliere klant, bestelling c.q opdracht. Verder
worden bezoeken aan de website voor statistische doeleinden geregistreerd. Deze zijn niet
persoonsgebonden.
Door in te loggen op uw persoonlijke account met uw e‐mailadres en uw wachtwoord krijgt u
toegang tot uw gegevens. U kunt zelf, op elk moment, uw gegevens wijzigen of verwijderen.
U kunt te allen tijde informatie krijgen omtrent de omvang en het gebruik van de bij ons
geregistreerde gegevens. Desgewenst worden gegevens op aanvraag gewijzigd, geblokkeerd of
verwijderd.
Heeft u zich ooit aangemeld voor ontvangst van de nieuwsbrief of soortgelijke mailings om op de
hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen bij Meqtrade, dan kunt u zich hiervoor te
allen tijde afmelden. Uw gegevens worden dan verwijderd.
Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Meqtrade.
Meqtrade respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke gegevens die u ons verschaft, te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk
worden behandeld. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.
Meqtrade gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in
staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en
aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking
tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Meqtrade
geen cookies ontvangt.
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Meqtrade, dan kunt u een e‐mail
sturen naar info@meqtrade.nl. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft
over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

