Privacy policy
Carmine Queen will take all reasonable steps to protect your privacy.
We will never share your data with another organisation for marketing purposes, but we may contact you
with new releases if you have decided to be informed by checking the option of mailing. You can opt out of
these mailings at any time, also, you are invited to have your data removed, if desired.
All your data is held on servers within the Netherlands.
We do all that we can to secure your privacy including the use of encryption for the transmission of
information. The very nature of the internet is such that there can be no absolute guarantee of security.
Information can be accessed and used in ways which the company cannot foresee or protect you from with
100% security.
You therefore need to accept that information that you submit is to that extent at your own risk. The
company recommends therefore that you should bear all of these matters in mind in considering what
information you choose to submit.
We store the following data:
name
e-mail
address
We use these data to send you a confirmation e-mail about your order and to send you the actual product
you have ordered. If you have checked to receive a-mails from us, we use your e-mail address to send
mailings.

Carmine Queen zal elke redelijke actie ondernemen om je privacy te waarborgen.
We zullen nooit je gegevens met een andere organisatie delen voor marketing, maar we kunnen contact
met je opnemen over nieuwe uitgaven als je hebt aangegeven dat je daarover geïnformeerd wil worden
door het vakje betreffende mailing aan te klikken. Je kunt er ten alle tijde voor kiezen deze mailing niet
meer te willen ontvangen, ook kun je desgewenst je gegevens door ons laten verwijderen.
Je gegevens worden opgeslagen op servers binnen Nederland.
We doen er alles aan om je privacy te waarborgen, incluisef het verzenden van informatie met gebruik van
encryptie. Het gebruik van het internet is tgelijkertijd van die aard dat er geen absolute garantie veiligheid
gegeven kan worden. Informatie kan worden benaderd en gebruikt op manieren die Carmine Queen niet
kan voorzien of waartegen we je 100% kiunnen beveiligen.
Het is belangrijk jet e realiseren dat de informatie die je stuurt een mate van eigen risico in zich draagt.
Carmine Queen beveelt daarom aan dit in gedachten te houden met betrekking tot de informatie die je
kiest te verzenden.
Wij bewaren de volgende gegevens:
naam
e-mail
adres
We gebruiken deze gegevens om een bevestiging per e-mail te sturen aangaande je aankoop en je de
feitelijke aankoop toe te sturen. Als je hebt aangegeven nieuws te willen ontvangen, zullen we je e-mail
adres hiervoor gebruiken.

