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Voorwaarden
Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘I Love Ras’ voor het merk RAS van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aviko Rixona B.V. (verder te noemen: “de aanbieder”).

Privacy

Alle persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt, worden in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens opgeslagen in een gegevensbestand. Dit bestand is geregistreerd bij het College
Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag. Aviko Rixona BV, producent van RAS, behandelt deze
gegevens uiterst zorgvuldig. Persoonlijke gegevens worden slechts met derden gedeeld teneinde
levering van de te winnen prijs of om de compensatie mogelijk te maken. Derden krijgen van Aviko geen
toestemming om persoonlijke gegevens op enige andere wijze te gebruiken.

Cookies

Zoals veel andere ondernemingen gebruiken wij soms de “cookie” technologie op onze website.
Die cookies worden door je browser op de computer opgeslagen. Wanneer je inlogt dan vertelt dit type
cookie ons of je ons eerder bezocht hebt of dat je een nieuwe bezoeker bent. De cookie verzamelt geen
enkele persoonlijke informatie over jou en informeert ons niet omtrent manieren om contact met je te
krijgen, ende cookie haalt geen informatie van je computer af. Wij gebruiken de diensten van Google/
Analytics om de routes na te trekken die de bezoekers over onze site volgen. Door dit zo te doen, zijn wij
beter in staat om te zien waarheen onze bezoekers op de site gaan en ervoor te zorgen dat het navigeren
op onze site gemakkelijk is. Als je vragen hebt over Google/Analytics, dan moet je de Google/Analytics
Reporting Service Privacy Policy raadplegen om te weten te komen hoe zij informatie verzamelen en
gebruiken, en dan in het bijzonder de passage Policy on Privacy Statement for Visitors to Sites Tracked by
WebTrends on Demand.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien
of anderszins verband houden met de actie, de website of de facebook pagina worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter.

