PRIVACY POLICY
Titussport respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw
gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige
zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Titussport zal uw persoonlijke
gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn
betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Titussport gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te kunnen
leveren:
Als u een bestelling plaatst bij Titussport hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en
betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te
houden.
Om het winkelen bij Titussport zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming
uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze
diensten op.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de
website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat
laten weten door een e-mail te sturen.
Als u bij Titussport een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw
Titussport account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres,
aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen
ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Titussport verkoopt uw gegevens niet.
Titussport zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden
ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en
door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
respecteren.
Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Titussport.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw
gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw Titussport account raadpleegt, wordt
gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Uw gegevens zullen
te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.
Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op uw
harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om (het gebruik van onze webwinkel te faciliteren/ het inloggen op onze
website te vergemakkelijken/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden). U kunt deze cookies
uitzetten via uw browser (of via uw profielpagina) maar dit kan het functioneren van onze website
negatief aantasten.
Wij plaatsen verder cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te
vaak te zien krijgt [en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren].
Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij
hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen
op servers in de Verenigde Staten.
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Titussport, dan kunt u een email sturen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als
u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze
pagina altijd de meest recente informatie.
Disclaimer
Inhoudsrechten
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers
van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van
de inhoud. Titussport behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke
ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.
Privacy
Titussport respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling
met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.
Copyrights
Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Titussport. Dit houdt in dat er
niets zonder toestemming van Titussport mag worden gekopieerd.

