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Disclaimer  
Dozon besteedt veel aandacht aan het onderhoud van de informatie in de app. We maken echter een voorbehoud 
omtrent de juistheid van de informatie en zijn daarom niet aansprakelijk voor de schade die op directe of indirecte 
wijze volgt door het gebruik van de informatie. 
  
Persoonsgegevens en privacybeleid 
Dozon neemt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht bij het gebruik van uw persoonsgegevens die 
u in de Dozon app dient in te vullen en die wij in het gebruik verzamelen. 
 
Dozon app  
Na het downloaden van de Dozon app logt u in met uw emailadres en kiest u zelf een wachtwoord. 
Na het inloggen heeft u toegang tot informatie van Dozon en kunt u beloond worden voor verschillende loyaliteits 
activiteiten. Ook heeft u via de app, na  inloggen met de login en het wachtwoord van de website toegang tot de 
website van Dozon. Op deze webwinkel is het privacy beleid van de website van Dozon van toepassing. 
 
Alle gegevens worden eigendom van Dozon. 
 
Welke persoonlijke informatie verzamelt en verwerkt de Dozon app? 
Bij het ontwerp van de Dozon app is proactief en bewust rekening gehouden met de privacy van de gebruiker. Ook 
worden er niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk.  
Door in de Dozon app in te loggen stemt u ermee in dat Dozon uw gegevens verzameld en gebruikt. 
 
Nadat u bent ingelogd in de Dozon app kunt u push notificaties ontvangen, uw Facebook account, Twitter account en 
LinkedIn account koppelen. 
 
De volgende informatie wordt van u vastgelegd: 
Naam, email adres, wachtwoord, moment van profiel registreren, moment van password reset, moment van inloggen/ 
uitloggen, moment van laatste interactie in de app,   
 
De volgende informatie kan vrijwillig worden toegevoegd (optioneel): 
Geslacht, geboortedatum, postcode, huisnummer, adres, woonplaats, land, likes, reacties, delen en commentaar in 
berichten, tippen van een vriend, claimen en inwisselen van vouchers, inwisselen punten voor cadeaus, gestelde 
vragen (inclusief vastlegging type telefoon). 
 
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. 
 
 
 
 
 
 
 



  
Beveiliging gegevens Dozon app 
Bij het ontwerp van de Dozon app is proactief en bewust rekening gehouden met de veiligheid van de gegevens van 
de gebruiker. 
 
Als wij uw gegevens gebruiken of verwerken in de app, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend 
worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. 
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te 
voorkomen van informatie die wij ontvangen in de app.  
 
Veranderingen privacybeleid Dozon app 
Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van de Dozon app. Eventuele aanpassingen kunnen leiden tot 
wijzigingen in dit privacybeleid. Mochten er belangrijke wijzigingen zijn dan zullen deze door ons per mail of via de 
app worden meegedeeld. 
 
Persoonsgegevens inzien, veranderen en verwijderen Dozon app 
Wij bieden alle gebruikers van onze app de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle 
persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt. 
Als u uw persoonlijke gegevens wenst in te zien, te veranderen of te verwijderen, gelieve u contact met ons op te 
nemen via webshop@dozon.nl 
 
Vragen en feedback Dozon app 
We controleren periodiek of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, nodigen wij 
u uit contact met ons op te nemen via de contactgegevens die op onze website staan of zoals boven vermeld. 

Copyright  
Informatie uit deze app en in welke verschijningsvorm dan ook (teksten, afbeeldingen of software) mag niet worden 
gewijzigd, gereproduceerd, gekopieerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen (schriftelijke) toestemming van 
Dozon. 
 
 


