
 

 

PRIVACY POLICY MGPERFORMANCE 

 
ALGEMEEN 
MGperformance respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er 
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft 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. MGperformance 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. 

  

GEBRUIK VAN NAW GEGEVENS 
MGperformacne gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende 
diensten te leveren: als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en 
afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren. 
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. 
Om het winkelen bij MGperformance 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. Hierdoor kunnen wij de website 
personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. In 
uw MGperformance account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, 
telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, 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. 

MGperformance verkoopt uw gegevens niet. MGperformance 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 MGperformance. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen 
daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen 
tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. 

  

COOKIEBELEID 
De webshop van MGperformance maakt gebruik van verschillende soorten cookies. 
Zo maken wij gebruik van functionele cookies om de webshop goed te laten 
functioneren en analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te 



 

 

kunnen bieden in onze webshop. Daarnaast plaatsen wij tracking cookies om de 
inhoud van advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Bekijk hier ons 
cookiebeleid. Door op akkoord te klikken accepteer je ons cookiebeleid. 

Wat is een cookie? 
Een cookie is een klein bestandje dat jouw voorkeuren voor onze website opslaat op 
jouw computer, tablet of smartphone. Bij een volgend bezoek kan de website die 
informatie weer opzoeken en gebruiken voor een betere ervaring op de website. 

Waar zijn cookies voor nodig? 
Wij zetten cookies in voor verschillende doeleinden. Zo gebruiken wij functionele 
cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Daarnaast 
gebruiken wij analytische cookies om inzicht te krijgen in het verkeer op onze website 
en hiermee de website gebruiksvriendelijker te maken. Ook gebruiken wij social 
media cookies die ingezet worden wanneer je wilt inloggen via Facebook of een 
product wilt delen op je social mediapagina. Tot slot zetten wij tracking cookies in om 
je interesses te peilen en hierop een persoonlijke aanbieding te kunnen tonen die 
voor jou het meest relevant is. 

Weet een cookie wie ik ben? 
Nee, cookies registreren geen persoonlijke gegevens zoals je naam, adres, leeftijd of 
andere persoonlijke gegevens. Cookies onthouden alleen je voorkeuren en 
interesses op basis van je surfgedrag. 

Cookies uitzetten 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt 
uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven 
wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies 
en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn 
uitgeschakeld in uw browser. 

MGperformance heeft een gerechtvaardigd belang om enkele gegevens te bewaren 
waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Het gaat hierbij om factuurgegevens die verweven 
zitten in de boekhouding. 

Vragen en/of klachten 
Mocht je vragen of klachten hebben omtrent ons privacy- en cookiebeleid dan stuur 
graag een e-mail naar Info@MGperformance.nl 
 
 


