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Privacy en veiligheid
BOGAMO neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige 
manier verwerken en gebruiken. In dit privacy- en cookiebeleid leggen wij uit welke 
gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. 

Dit beleid kan altijd worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom deze regelmatig na te 
lezen op eventuele wijzigingen.
Voor vragen of klachten kun je altijd contact met ons opnemen via 
klantenservice@bogamo.nl

Account
In jouw account op de BOGAMO website slaan we onder andere jouw naam, adres, 
telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens en andere opgegeven informatie op. Op die 
manier hoef je deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren.

Je mag altijd jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Als dat niet lukt kunnen wij 
jou daarbij helpen.

Gebruik van gegevens
Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doeleinden. Jouw ontvangen gegevens, 
maar ook door onszelf verzamelde gegevens worden gebruikt. Deze worden niet langer 
bewaard dan noodzakelijk. Wij verkopen jouw gegevens niet aan anderen.

Het kan voorkomen dat we jouw gegevens aan een derden moeten geven. In dat geval 
eisen we dat zij net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en deze niet 
misbruiken.

Security
Alle gegevens die je bij ons registreert of wij registreren worden met moderne technieken 
beveiligd. Derden kunnen hier niet bij. Uiteraard dien je ook jouw steentje bij te dragen 
door jouw account niet te delen met derden en jouw wachtwoord regelmatig aan te passen 
voor jouw eigen veiligheid. We zullen dit samen moeten doen.

Reviews
Er bestaat een mogelijkheid om reviews te schrijven. Wanneer je een review achterlaat 
dan wordt jouw naam zichtbaar voor bezoekers. Wij bekijken deze reviews ook en 
verzamelen de inhoud om onze service te verbeteren.

Nieuwsbrief
Het is mogelijk om je aan te melden voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van 
kortingen op producten of ander nieuws. Hiervoor is jouw e-mailadres benodigd. Je kunt je 
altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief.
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Social media
Je kunt reageren of delen op onze social media (Facebook en Instagram).
Voor informatie over jouw privacy op deze platformen kun je de privacyverklaring van 
Facebook en van Instagram raadplegen.

Leveranciers
Wij werken samen met leveranciers om onze producten zo snel mogelijk bij jou te leveren. 
Hiervoor delen wij indien nodig de NAW gegevens.

Fraude
Wij gebruiken klantgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. 
Het kan zijn dat wij genoodzaakt zijn om dit aan de overheid te geven.

Cookies 
Om jou een fijne webwinkel ervaring te bieden maken wij gebruik van cookies. Cookies 
zijn kleine bestandjes met informatie die door de browser worden opgeslagen op jouw 
device. 
Door de cookies kunnen wij je herkennen wanneer je onze website bezoekt. Met cookies 
kunnen wij informatie verzamelen om onze diensten te verbeteren voor onze bezoekers. 

Wij gebruiken de volgende cookies:

- Functionele cookies: Deze zorgen ervoor dat de website optimaal draait en jouw 
instellingen bewaard blijven.

- Analytische cookies: Hiermee worden statistieken verzameld voor het verbeteren van 
onze diensten en jouw winkelervaring.

- Tracking cookies: Hiermee kunnen gepersonaliseerde aanbiedingen worden gedaan om 
makkelijker producten binnen jouw interesse zichtbaar te maken.

Geplaatste cookies kun je verwijderen of laten staan.
Jouw browser is in te stellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze website wel of geen 
cookies accepteert.


