Privacy Statement.
Tanningvoordeelpas is een handelsnaam van NovioMagus B.V. en gaat zorgvuldig om met uw
gegevens. De door u ingevulde gegevens worden vastgelegd in een bestand van Tanningvoordeelpas
en worden gebruikt om de korting te kunnen uitbetalen. Dit bestand is aangemeld bij het College
Bescherming Persoonsgegevens (CPB) te ’s Gravenhage onder nummer M1591259.
De gegevens die worden vastgelegd zijn n.a.w. gegevens, geslacht, e-mailadres, bankgegevens, IPadres en bestelgedrag.
U geeft, indien u de Tanningvoordeelpas activeert, akkoord om te worden opgenomen in de database
van Tanningvoordeelpas. Tevens geeft u akkoord om uw gegevens (tijdelijk) te gebruiken om u per
commerciële e-mails te informeren van aantrekkelijke aanbiedingen van verschillende adverteerders
en aangesloten webwinkels die staan vermeld op www.tanningvoordeelpas.nl.
Informatie over het door u opgebouwde tegoed wordt tevens ter beschikking gesteld aan de Studio/
salon waar uw lidmaatschap mee gekoppeld is. De studio/salon krijgt geen inzage waar of wat u
besteld heeft bij de webwinkels.
Tanningvoordeelpas hanteert een zeer behouden beleid ten aanzien van de inzet van uw gegevens.
Wij selecteren onze webwinkels ( partners ) zeer zorgvuldig en doen er alles aan om te voorkomen
dat uw gegevens worden gebruikt voor uitingen die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.
Tanningvoordeelpas kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor aanbiedingen die door de
webwinkels worden aangeboden en welke gebruik maken van de door de Tanningvoordeelpas ter
beschikking gestelde gegevens.
In alle aanbiedingen van de Tanningvoordeelpas wordt expliciet het bronbestand vermeld met een
zogenaamde uitschrijflink, zodat de ontvanger zich op eenvoudige wijze kan uitschrijven uit het
bestand van Tanningvoordeelpas.
Indien Tanningvoordeelpas een dochteronderneming of bedrijfseenheid verkoopt of indien (een
onderdeel van) Tanningvoordeelpas wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen
de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie
en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen
U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Indien u geen
aanbiedingen meer van de Tanningvoordeelpas wenst te ontvangen kunt u dat aangeven op de site
van de Tanningvoordeelpas of door een e-mail te sturen naar info@tanningvoordeelpas.nl. Indien u
bezwaar heeft tegen verstrekking van naam en adresgegevens aan derden, dan kunt u ons dat
eveneens meedelen. Uw schriftelijke uitschrijving kunt u sturen naar:
Tanningvoordeelpas
t.a.v. Afdeling Consumenten Gegevens
Postbus 1207
6501 BE Nijmegen
Om de resultaten van campagnes te meten wordt er gebruik gemaakt van cookies en/of action tags.
Cookies en/of action tags bevatten geen persoonsgegevens.
De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s
van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt
opgeslagen. Daarmee kunnen wij transacties registreren. Bij registratie van transacties worden alleen
de datum/het tijdstip van de aankoop, de naam van de webwinkel en het aankoopbedrag
geregistreerd. De website ontvangt geen creditcardnummer of andere gegevens die je invult bij het
doen van een aankoop bij de webwinkel. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Het uitschakelen
van de cookies zal de functionaliteit van de website beperken. Aankopen kunnen zonder cookies niet
worden geregistreerd en de cashback kan in dat geval niet worden toegekend aan het account van de
gebruiker.
Op de site worden bezoekgegevens geanalyseerd om statistisch inzicht te krijgen in de activiteiten via
de website. De bezoekgegevens die vastgelegd worden zijn IP-adres, tijdstip en gegevens van je
browser.
Tanningvoordeelpas behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het
privacystatement. Het actuele privacybeleid kunt u op elk moment online raadplegen en/of aanvragen.

