Beleid inzake privacy

Datum inwerkingtreding: 24 juli 2014

Wij zijn een deel van de familie Deckers Outdoor Corporation, waar de volgende merken onder vallen*:
UGG®, I HEART UGG®, Teva®, Sanuk®, Tsubo®, Ahnu®, Mozo®, and Hoka ONE ONE® (in de zin van dit
beleid wordt naar al onze onderdelen en merken verwezen als “Deckers”) . Deckers hecht waarde aan uw
privacy. In dit Privacybeleid (“Beleid”) geven wij een beschrijving van hoe wij informatie die we over
bezoekers aan deze website en aan onze andere websites (gezamenlijk de ‘Website’ genoemd) krijgen
verzamelen, gebruiken en openbaren en over de via onze Website verkrijgbare diensten (gezamenlijk de
“Diensten”). Sommige kenmerken en functionaliteiten (bijv. de mogelijkheid om een aankoop te doen) zijn
niet beschikbaar op al onze websites; neem bij vragen contact met ons op.
Als u de Website bezoekt of gebruik maakt van één van onze diensten, gaat u ermee akkoord dat uw
persoonsgegevens volgens de beschrijving in dit Beleid worden behandeld. Uw gebruik van onze Website of
Diensten en alle geschillen over privacy vallen onder dit Beleid en onder onze Servicevoorwaarden
(verkrijgbaar op deze website), met inbegrip van de geldende beperkingen op schade en de oplossing van
geschillen. De Servicevoorwaarden zijn bij verwijzing opgenomen in dit Beleid.
Welke gegevens verzamelen wij over u?
Speciale opmerking over I Heart UGG: Welke gegevens verzamelen wij van kinderen jonger dan 13 jaar?
En over kinderen op andere websites?
Gegevens die we rechtstreeks van u verzamelen
Gegevens die we automatisch verzamelen
Hoe gebruiken wij uw gegevens?
Deelt Deckers de over u verzamelde gegevens met anderen?
Hoe gebruiken we de cookies en andere traceermechanismen?
Hoe gebruiken wij de analyses van derden?
Geldt dit voor reclame van derden?
Geldt dit voor koppelingen naar derden?
Kan ik een bericht plaatsen op uw website?
Hoe veilig zijn mijn persoonsgegevens?
Heb ik toegang tot mijn persoonsgegevens en kan ik ze bijwerken, corrigeren of verwijderen?
Kan ik kiezen hoe mijn persoonsgegevens worden gebruikt?
Speciale informatie voor consumenten in Californië
Worden mijn gegevens naar het buitenland overgebracht?
Hoe kan ik in contact komen met Deckers?
Wat gebeurt er als het Privacybeleid verandert?
Welke gegevens verzamelen wij over u?
Wij verzamelen rechtstreeks gegevens van gebruikers, bij voorbeeld als men zich aanmeldt om

bepaalde aanbiedingen van ons te ontvangen of een account aanmaakt. Wij verzamelen automatisch
ook de volgende informatie aan de hand van uw gebruik van onze Website of Diensten. Maar op onze
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website I HEART UGG hebben we bepaalde controles aangebracht om het verzamelen van
informatie over kinderen jonger dan 13 jaar te verhinderen; hieronder volgt een beschrijving.
Door u verstrekte gegevens. Wij verzamelen de gegevens die u invoert op onze Website of op een andere
manier aan ons verstrekt. Wij verzamelen bijvoorbeeld gegevens over u als u iets bij ons koopt, een account
aanmaakt (die aan klanten wordt aangeboden maar niet vereist is), om informatie vraagt, een beoordeling
stuurt, of op een andere manier contact met ons opneemt. Het soort informatie dat wij van u verzamelen
hangt af van uw interactie met onze Website en het gebruik van onze Diensten, maar dit kan het volgende
omvatten: volledige naam, postadres, adres voor rekeningen, e-mailadres, betaalinformatie (bij aankopen) en
alle andere gegevens die u wilt verstrekken.
Gegevens die we automatisch verzamelen. Wij verzamelen automatisch de volgende informatie over uw
gebruik van onze Website of Diensten via cookies, webbakens en andere technologieën. uw domeinnaam,
uw soort browser en besturingssysteem, webpagina’s die u bekijkt, koppelingen waarop u klikt, de duur van
uw bezoek aan onze Website of gebruik van onze Diensten, en de verwijzende URL of de webpagina
waarmee u naar onze Website bent geleid. Met deze informatie verbeteren wij uw winkelervaring online en
kunnen wij u gemakkelijkere en meer persoonlijke service verlenen. Op een aantal van onze websites
kunnen wij deze informatie combineren met de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt. Zie het
onderstaande gedeelte “Hoe gebruiken we de cookies en andere traceermechanismen?” voor meer informatie.

terug naar boven
En over kinderen op andere websites?
Onze Website en Diensten zijn niet bedoeld voor personen onder de leeftijd van 18 jaar.

terug naar boven
Speciale opmerking over I Heart UGG: Welke gegevens verzamelen wij van kinderen jonger dan
13 jaar?

Hoewel onze websites bedoeld zijn voor het algemeen publiek, hebben we op onze website I
HEART UGG bepaalde controles aangebracht om het verzamelen van informatie over kinderen
jonger dan 13 jaar te verhinderen. Om een account aan te maken of iets te kopen van I HEART
UGG, moet je minstens 13 jaar oud zijn. Volgens de Wet op bescherming van kinderen op internet
(Children’s Online Privacy Protection Act) moeten wij de gebruiker vragen zijn geboortedatum te
valideren, voordat we aanmeldingsinformatie verzamelen of de gebruiker toelaten email-marketing
te ontvangen. Als een gebruiker aangeeft dat hij/zij 12 jaar is of jonger, mogen deze functies van
onze website niet gebruikt worden en verzamelen wij geen persoonsgegevens over die persoon.
Gebruikers jonger dan 13 jaar zijn echter welkom en mogen onze website bekijken, over producten
lezen en andere functies gebruiken waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld.
Wij maken geen gedragsgerichte reclame op de website I HEART UGG; het is derden evenmin
toegestaan gedragsgerichte reclame te maken met onze website I HEART UGG of de activiteiten
van gebruikers van de website I HEART UGG en andere websites van derden te traceren.
Indien u als ouder denkt dat we persoonsgegevens hebben verzameld over uw kind van 13 of
jonger, kunt u contact met ons opnemen op lists@iheartugg.com. Als we erachter komen dat we

persoonsgegevens hebben verzameld over een kind jonger dan 13 jaar, wordt deze informatie
onmiddellijk verwijderd.
terug naar boven
Hoe gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:










om uw bestellingen te bezorgen of anderszins Diensten aan u te verstrekken.
Om met u te communiceren (ook per e-mail) ter beantwoording van uw vragen/verzoeken en voor
andere doelen i.v.m. klantenservice.
Om de inhoud en informatie die we aan u versturen of voor u weergeven aan te passen, op maat
gesneden lokalisatie, persoonlijke hulp en aanwijzingen te bieden, en ook om uw ervaring te
personaliseren als u onze Website of Diensten gebruikt.
voor reclame- en promotiedoeleinden, indien toegestaan. Overeenkomstig de geldende wet en met
uw toestemming kunnen wij bijvoorbeeld uw e-mailadres gebruiken om u nieuws en nieuwsbrieven,
speciale aanbiedingen en promoties te sturen, en om contact met u op te nemen over producten of
informatie (aangeboden door ons alleen of samen met derden) die mogelijk interessant voor u is. Wij
kunnen uw gegevens gebruiken om ons te helpen bij het adverteren van onze Diensten op platformen
en websites van derden.
voor traditionele marketing per post, indien toegestaan. Soms kunnen wij uw gegevens gebruiken
voor traditionele marketingdoeleinden per post. Als u geen post van ons wenst te ontvangen, ga dan
naar uw account en verander uw voorkeursinstellingen. Als u geen directmail wenst te ontvangen,
blijven wij uw postadres gebruiken voor transacties en informatie over uw aankopen en andere
vragen.
om beter inzicht te krijgen in hoe gebruikers toegang krijgen tot onze Website en Diensten en hoe ze
die gebruiken, zowel cumulatief als individueel, en zo onze Website en Diensten te verbeteren, te
reageren op voorkeuren van de gebruikers en voor onderzoeks- en analysedoeleinden.

Deelt Deckers de over u verzamelde gegevens met anderen?
Wij kunnen de informatie die wij over u verzamelen als volgt met anderen delen:








Dienstenaanbieders/vertegenwoordigers. Wij maken uw informatie bekend aan derden, waaronder
dienstenaanbieders, onafhankelijke contractanten en filialen die namens ons handelingen verrichten.
Voorbeelden hiervan zijn: het uitvoeren van bestellingen, het bezorgen van pakketten, het versturen
van post en e-mail, het verwijderen van herhaalde informatie van klantenlijsten, de analyse van
gegevens, het bieden van marketing- en reclame-assistentie, het leveren van zoekresultaten en
koppelingen (waaronder betaalde aankondigingen en koppelingen) en koppelingen naar creditcards.
Deze organisaties zijn contractueel verplicht uw persoonsgegevens te beschermen.
Handelspartners. Onze productlijnen zijn internationaalverkrijgbaar in samenwerking met selecte
internationale handelspartners. Dit Beleid is van toepassing op het gebruik van uw persoonsgegevens
door onze handelspartners.
Filialen. Wij kunnen de informatie die we van u verzamelen doorgeven aan onze filialen of
dochterondernemingen ten behoeve van hun eigen marketing, onderzoek en andere doeleinden,
indien toegestaan.
Niet-verbonden derden. Wij delen uw persoonsgegevens niet met niet-verbonden derden voor hun
eigen marketingdoeleinden.

Wij kunnen uw informatie ook met anderen delen onder de volgende omstandigheden:







Bedrijfsovername. Als wij worden overgenomen door of fuseren met een ander bedrijf, als nagenoeg
al onze activa aan een ander bedrijf worden overgedragen of deel zijn van een
faillissementsprocedure, kunnen wij de informatie die we van u hebben verzameld aan het andere
bedrijf overdragen.
Ter bescherming van onszelf en anderen. Wij geven de accountgegevens en andere informatie over
u vrij als wij menen dat dit gepast is voor naleving van de wet, om gevolg te geven aan een
gerechtelijke procedure, rechterlijk bevel of andere juridische aangelegenheid, zoals in antwoord op
een dagvaarding; de uitvoering of toepassing van onze Gebruiksvoorwaarden, dit Beleid, en andere
overeenkomsten; ter bescherming van onze rechten, veiligheid of eigendom, onze gebruikers en
anderen; als bewijs in gerechtelijke geschillen waar wij bij betrokken zijn; indien gepast, voor het
onderzoeken, voorkomen of nemen van maatregelen m.b.t. illegale activiteiten, vermoedelijke fraude
of potentiële dreiging voor de persoonlijke veiligheid. Dit omvat het uitwisselen van informatie met
andere bedrijven en organisaties ter bestrijding van fraude en beperking van het kredietrisico.
Cumulatieve en anoniem gemaakte informatie. Wij kunnen cumulatieve of anoniem gemaakte
informatie over gebruikers delen met derden voor marketing-, reclame-, onderzoeks- of soortgelijke
doeleinden.

Hoe gebruiken we de cookies en andere traceermechanismen?
Wij gebruiken cookies en andere traceermechanismen om informatie te traceren over uw gebruik van onze
Website of Diensten. Daarmee kunnen wij uw winkelervaring online verbeteren en kunnen wij u meer
persoonlijke service aanbieden. Wij kunnen deze informatie combineren met andere persoonsgegevens die
we van u verzamelen. U kunt hier klikken voor meer informatie over de specifieke cookies en andere
traceerhulpmiddelen die wij gebruiken op onze op de Europese Unie gerichte websites. Hieronder volgt een
samenvatting van onze praktijken.
Cookies. Net als veel andere websites gebruiken wij “cookies” om een bepaald soort informatie te vergaren
als uw webbrowser toegang krijgt tot onze Website. Met deze informatie kunnen wij onthouden wie u bent
als u op uw account hebt ingelogd en kunnen we onthouden wat er in uw winkelwagen zit. Cookies zijn
alfanumerieke tekens die wij via uw webbrowser voor administratieve doeleinden naar de harde schijf van
uw computer overbrengen. Met sommige cookies kunnen wij het voor u eenvoudiger maken door onze
Website en Diensten te navigeren, terwijl met andere cookies een sneller inlogproces of tracering van uw
activiteiten op onze Website en bij onze Diensten mogelijk is. Er zijn twee soorten cookies: sessie- en
permanente cookies.




Sessiecookies. Sessiecookies bestaan zolang als de sessie online duurt. Ze verdwijnen uit uw computer
als u de browser sluit of uw computer uitzet. Met sessiecookies kunnen onze systemen u op unieke wijze
identificeren tijdens een sessie of terwijl u bent ingelogd op de Website. Daardoor kunnen wij uw
transacties en verzoeken online verwerken en uw identiteit controleren nadat u hebt ingelogd.
Permanente cookies. Permanente cookies blijven op uw computer staan nadat u uw browser hebt
gesloten of uw computer hebt uitgezet. Met permanente cookies kunnen wij cumulatieve en statistische
informatie over gebruikersactiviteit traceren en reclame aanbieden op onze Website en op de websites
van derden. Merk op dat wij op onze website IHEARTUGG uitsluitend contextuele reclame laten zien en
derden niet toelaten gedragsgerichte reclame te maken of gegevens over kinderen van jonger dan 13 jaar
te traceren via IHEARTUGG.com en andere websites.

Cookies uitschakelen. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u wilt, kunt u uw
browseropties zo instellen dat de cookies in de toekomst worden geblokkeerd. Met de ‘help-functie’ van de
werkbalk op de meeste browsers kunt u voorkomen dat uw computer nieuwe cookies accepteert, hoe de
browser u kan inlichten als er nieuwe cookies binnenkomen, of hoe u de cookies helemaal kunt uitschakelen.
Bezoekers aan onze Website die de cookies uitschakelen, kunnen nog wel naar bepaalde delen van de
Website navigeren, maar sommige functies, zoals de winkelwagen, werken misschien niet.

Local Storage Objects. Wij kunnen gebruik maken van zogenaamde Flash Local Storage Objects (of “Flash
LSO’s”) om uw Websitevoorkeuren op te slaan en uw bezoek te personaliseren. Flash LSO’s verschillen van
browsercookies door de hoeveelheid en aard van de opgeslagen gegevens. Gewoonlijk kunt u het accepteren
van Flash LSO’s niet via uw webbrowser controleren, wissen of uitschakelen. Voor meer informatie over
Flash LSO’s of hoe u uw instellingen voor Flash LSO’s kunt beheren, gaat u naar de hulppagina van Adobe
Flash Player, kiest u “Algemene opslaginstellingen” [Engels: Global Storage Settings Panel] en volgt u de
aanwijzingen. Om te zien welke Flash LSO’s zich nu op uw computer bevinden, kiest u “Website
opslaginstellingen [Engels: Website Storage Settings Panel] en volgt u de aanwijzingen voor de wijziging en
eventuele verwijdering van een bepaalde Flash LSO.
Clear gifs, pixel-tags en andere technologieën. Clear gifs zijn kleine, grafische weergaven met een unieke
identificator die qua functie lijken op cookies. In tegenstelling tot cookies die op de harde schijf van de
computer worden opgeslagen, zijn clear gifs onzichtbaar in de webpagina’s ingebed. Wij kunnen clear gifs
gebruiken (ook wel webbakens, webbugs of pixel-tags genoemd) in verband met onze Website, onder andere
om de activiteiten van bezoekers aan de website te traceren, ons te helpen bij het inhoudbeheer en
statistieken te verzamelen over gebruik van de Website. Wij en onze dienstaanbieders gebruiken ook clear
gifs in HTML e-mails aan onze klanten, mede om de e-mailresponspercentages te traceren, te bepalen
wanneer onze e-mailberichten worden bekeken, en te traceren of onze e-mailberichten worden doorgestuurd.
Hoe gebruiken wij de analyses en tracering van derden?
Wij gebruiken automatische toestellen en toepassingen, zoals Google Analytics, om het gebruik van onze
Website te beoordelen. Wij kunnen ook met andere analyses onze Website en Diensten beoordelen. Met deze
hulpmiddelen kunnen wij onze Website, Diensten, prestaties en de ervaring van gebruikers verbeteren. Deze
entiteiten kunnen gebruik maken van cookies en andere traceertechnologieën bij het uitvoeren van hun
diensten. Wij houden ons niet aan Niet volgen-verzoeken van de browser voor analysedoeleinden; als u
echter niet getraceerd wilt worden voor reclamedoeleinden, kunt u het onderstaande gedeelte “Geldt dit voor
reclame van derden?” bekijken, waarin wordt uitgelegd hoe u uw reclamekeuze kunt bepalen. Het

bovenstaande geldt niet voor de website I HEART UGG omdat er op die website geen
gedragsgerichte reclame wordt gemaakt en wij derden niet toelaten persoonsgegevens te traceren
via IHEARTUGG.com en andere websites van derden.
Geldt dit voor koppelingen van derden?
Onze Website en Diensten kunnen koppelingen naar websites van derden bevatten. Toegang tot en gebruik
van dergelijke gekoppelde websites valt niet onder dit Beleid, maar onder het privacybeleid van de websites
van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken inzake informatie van zodanige websites van
derden.
Geldt dit voor reclame van derden?
Wij gebruiken derden zoals netwerkadverteerders en andere derden om ons te helpen bij het adverteren, zoals
het aanbieden van onze reclame op andere websites en via sociale mediaplatformen; we kunnen ook
netwerkadverteerders en andere derden gebruiken om ons te helpen bij het identificeren van relevante
reclame op onze websites, met uitzondering van onze website I HEART UGG. Netwerkadverteerders zijn
derden die reclame aanbieden op basis van uw bezoeken aan onze Website en aan andere websites. Hierdoor
kunnen wij en deze derden gerichte reclame bieden als wij advertenties aan u tonen voor producten en
diensten waarin u misschien geïnteresseerd bent. Derden zoals advertentienetwerkaanbieders, adverteerders,
sponsors en/of verkeersmetingsdiensten kunnen gebruik maken van diensten zoals cookies, JavaScript,
webbakens (waaronder clear gifs), Flash LSO’s en andere technologieën om de doeltreffendheid van hun
reclame te meten en de advertentie-inhoud voor u te personaliseren. Deze cookies van derden en andere
technologieën vallen onder het specifieke privacybeleid van die derden, niet onder ons Privacybeleid. Wij
kunnen deze adverteerders informatie geven over uw gebruik van onze Website en onze diensten, evenals

cumulatieve of niet-identificeerbare persoonsgegevens over bezoekers aan onze Website en gebruikers van
onze diensten.
In de Verenigde Staten kunt u weigeren reclamenetwerken van veel derden te accepteren, met inbegrip van
de netwerken die worden beheerd door leden van het ‘Network Advertising Initiative’ (“NAI”) en de ‘Digital
Advertising Alliance’ (“DAA”). Voor meer informatie over deze acties door leden van NAI en DAA en uw
keuze m.b.t. het gebruik van informatie door deze organisaties, zoals hoe u kunt weigeren reclamenetwerken
van derden die door leden van NAI en DAA worden beheerd te accepteren, kunt u de respectievelijke
websites bezoeken: www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp (NAI) en www.aboutads.info/choices
(DAA).
Als u de optie opt-out van één of meerdere netwerken van leden van NAI of DAA (waarvan er veel
overlappen) wenst te gebruiken, betekent dat alleen dat die leden geen gerichte inhoud of reclame aan u
aanbieden. Het betekent niet dat u geen gerichte inhoud of reclame meer zult ontvangen op onze Website of
andere websites. U kunt nog steeds reclameboodschappen krijgen, bijvoorbeeld op basis van de specifieke
website die u bekijkt. Als de configuratie van uw browser staat ingesteld op het verwerpen van cookies als u
deze opt-outpagina bezoekt of als u later uw cookies verwijdert, een andere computer gebruikt of van
webbrowser verandert, kan het gebeuren dat de ingestelde opt-out van NAI of DAA niet meer geldt. Er is
extra informatie verkrijgbaar op de website van NAI en die van DAA via de bovenstaande koppelingen.
Soortgelijke mogelijkheden om de reclamenetwerken van derden te weigeren bestaan misschien ook in het
land waar u woont.
Kan ik een bericht plaatsen op uw website?
Wij krijgen graag nieuws van onze klanten. Wij nodigen u uit uw commentaar te plaatsen, zoals bijv.
recensies over onze producten, foto’s, video’s en andere informatie die u graag zou willen zien op onze
Website. Als u inhoud op onze Website plaatst, is alle door u geplaatste informatie beschikbaar voor alle
bezoekers aan onze Website, inclusief de naam die u heeft gekozen als revisor en de stad/staat/land (indien
van toepassing). Als u uw eigen inhoud op onze Website of Diensten wilt plaatsen, kan het door u geplaatste
bericht openbaar worden gemaakt en kunnen we niet voorkomen dat die informatie wordt gebruikt op een
manier die dit Beleid, de wet of uw eigen privacy schendt. Om meerdere redenen laten wij niet toe dat
klanten jonger dan 13 jaar opmerkingen plaatsen op onze website I HEART UGG.
Hoe veilig zijn mijn persoonsgegevens?
Wij hebben commercieel redelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om de informatie die wij verzamelen te
beschermen tegen verlies, misbruik en niet-gemachtigde toegang, openbaarmaking, wijziging en
vernietiging. Wij hopen dat u zich realiseert dat ondanks onze beste inspanningen maatregelen voor
gegevensbeveiliging nooit 100% beveiliging kunnen garanderen.
U moet maatregelen nemen om u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot uw wachtwoord, telefoon
en computer door u o.a. af te melden na het gebruik van een gedeelde computer, een robuust wachtwoord

te kiezen dat niemand anders kent of makkelijk kan raden, en uw inloggegevens en wachtwoord
geheim te houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wachtwoorden die kwijt zijn geraakt, zijn
gestolen of waarmee is geknoeid, of voor activiteit op uw account via een niet-gemachtigd
wachtwoord.

Heb ik toegang tot mijn persoonsgegevens en kan ik ze bijwerken, corrigeren of verwijderen?

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Deckers Brands over u heeft vastgelegd of wanneer u
gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen,
dan kunt u per e-mail contact opnemen met Deckers Brands via klanternservice@uggaustralia.nl. Deckers
Brands zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een
eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.
Merk

Regio

E-mailadres

UGG
UGG
UGG
UGG
UGG
UGG

V.S.
V.K.
Frankrijk
Nederland
E.U.
Japan

infougg@deckers.com
Customerservice@uggaustralia.co.uk
Customerservice@uggaustralia.fr
Customerservice@uggaustralia.nl
Customerservice@uggaustralia.eu
customer_service_jp@deckers.com

Teva
Teva
Sanuk
Sanuk
Sanuk
Sanuk
Ahnu
HOKA ONE ONE
Tsubo
Mozo

V.S.
E.U.
V.S.
E.U.
Nederland
Frankrijk
V.S.
V.S.
V.S.
V.S.

Customerservice@teva.com
Customerservice@teva-eu.com
Customerservicesanuk2@deckers.com
customerservices@sanuk.eu
klantenservice@sanuk.eu
serviceclients@sanuk.eu
Ahnu_cs@deckers.com
hokacustomerservice@deckers.com
Customersuppport@tsubo.com
mozoservice@deckers.com

Voor zover de geldende wet zulks toelaat, kunnen wij gewijzigde of gewiste informatie bewaren in ons
archief.

terug naar boven
Kan ik kiezen hoe mijn persoonsgegevens worden gebruikt?

Om geen marketing e-mail te ontvangen, kunt u uw voorkeursinstellingen bijwerken als u op uw
account inlogt of de opt-out-instructies in de e-mail volgt. N.B.: het kan 10 werkdagen duren
voordat wij de opt-outverzoeken verwerken. Om geen post meer te ontvangen moet u contact
opnemen met de Klantenservice op het overeenkomstige e-mailadres hierboven. Als u geen e-mails
of post meer wenst te ontvangen over aanbevelingen of andere informatie waarvan wij denken dat u
die interessant vindt, kunnen wij u nog steeds e-mails en post sturen over uw account of Services
waarom u heeft verzocht of die u van ons heeft ontvangen. Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief
gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na
inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief
Worden mijn gegevens naar het buitenland overgebracht?
Bij onze dienstverlening aan u verzamelen, gebruiken en verwerken wij bepaalde informatie, waaronder
naam, e-mailadres, postadres en creditcardinformatie. Wij kunnen deze informatie naar landen overbrengen
waar Deckers een vestiging heeft, zoals de Verenigde Staten, maar waar er geen gelijkwaardig niveau voor
gegevensbescherming bestaat als in uw eigen land. Het is ook mogelijk dat uw gegevens toegankelijk zijn

voor de politie en andere overheidsinstellingen, zoals rechtbanken en gerechtshoven, volgens de in die
rechtsgebieden geldende wetten.
Speciale opmerking voor gebruikers in de EU
De datacontroller voor onze EU-website is:


Deckers EMEA Limited, 6e verdieping, Liberty House, 222 Regent Street, Londen,
W1B5TR, Verenigd Koninkrijk.

Hoe kan ik in contact komen met Deckers?
Als u vragen heeft over de privacy-aspecten van onze Diensten of een klacht wilt indienen, kunt u contact
opnemen met de overeenkomstige afdeling van de Klantenservice via één van de bovenstaande
e-mailadressen.
Wijzigingen van dit Beleid
Dit Beleid is bijgewerkt tot de bovenstaande datum van inwerkingtreding. Wij kunnen dit Beleid op gezette
tijden wijzigen, dus zorg dat u dit af en toe controleert. Wij zullen de wijzigingen in dit Beleid op onze
Website berichten. Als wij veranderingen in dit Beleid aanbrengen die van wezenlijk belang zijn voor onze
praktijken m.b.t. de persoonsgegevens die we eerder van u hebben verzameld, proberen wij u met een
voorafgaande kennisgeving van die wijzigingen op de hoogte te stellen en de veranderingen op onze Website
te markeren of contact met u op te nemen op het e-mailadres in onze administratie.

