Privacy
Jouw privacy is voor Red Power erg belangrijk. Daarom handelen wij volgens de Wet
Bescherming Persoonsgegevens en gaan wij zorgvuldig om met de door jou ingevoerde
gegevens.
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Via verschillende formulieren op www.igniteyourredpower.com en www.lifeonhighheels.com
wordt bezoekers gevraagd hun persoonlijke gegevens in te vullen. Deze gegevens worden
gebruikt voor communicatie tussen Red Power en de desbetreffende bezoeker. Red Power
zal de door jou ingevoerde gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe
wettelijk worden verplicht.
Wel gebruiken wij jouw gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om je
schriftelijk te informeren over onze activiteiten. Als je hier vragen over hebt, dan kun je
contact opnemen met Red Power. Als je er geen prijs op stelt om iets van Red Power te
horen of te ontvangen, meld dat dan per e-mail of schriftelijk aan Red Power, Postbus 71757,
1008 DG Amsterdam, dan verwijderen we jouw gegevens uit ons bestand.
Maakt Red Power gebruik van cookies?
Op onze website maken wij gebruik van cookies om (volledig) gebruik van de webwinkel
mogelijk te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van je
computer wordt opgeslagen. Als je als bezoeker geen cookies accepteert, heb je slechts
beperkt toegang tot de webwinkel. Dit betekent wel kijken, niet kopen. De cookies die Red
Power gebruikt bevatten geen persoonlijke gegevens.
Websites van derden
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op
www.igniteyourredpower.com of www.lifeonhighheels.com kunnen worden bezocht. Wij zijn
ook niet aansprakelijk voor de privacy, praktijken, of de inhoud van deze websites.
Wijzigingen Privacy verklaring
Red Power behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy
verklaring.
Vragen & opmerkingen
Voor vragen over onze privacy verklaring kun je contact opnemen met Red Power.

