Privacy Verklaring
De website die u bezoekt wordt beheerd door Johma Salades BV, hierna te noemen Johma.
Privacybescherming
Johma respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Zij stelt de door u verstrekte
persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking voor een ander doel dan waarvoor u ze hebt
verstrekt.
Indien u uw gegevens invult omdat u een vraag heeft over Johma of haar producten, zullen deze
gegevens alleen worden vastgelegd om uw vraag te kunnen beantwoorden.
Voor Johma is bepaalde algemene informatie over de bezoekers van haar website interessant.
Bijvoorbeeld welke pagina het meest wordt bezocht door de bezoekers van de website, wanneer haar
website wordt bezocht en/of bezoekers terugkeren op haar website. Deze informatie wordt door Johma
uitsluitend gebruikt om de inhoud van haar website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern
gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
Om het recht van privacy van de bezoekers van de website te beschermen, zal alle informatie die op
deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze
informatie een bezoeker te identificeren.
Indien u een vragen heeft of wilt reageren op het privacybeleid van Johma, neem dan contact op met:
Johma Salades BV
t.a.v. Johma consumentenservice
Postbus 182
7580 AD Losser
Telefoon: 053-5373400
Per e-mail: consumentenservice@johma.nl
Wij behouden het recht voor deze privacy verklaring op elk moment, zonder voorafgaande nadere
kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u na wijziging gebruikt maakt/ blijft maken van deze website bent u
automatisch gebonden aan de gewijzigde privacy verklaring. Het verdient daarom aanbeveling deze
tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.
Op verzoek bieden wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen
bijhouden. Als u de toegang wenst tot deze informatie, kunt u contact met ons opnemen.

