PRIVACY VERKLARING
De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Euchner (Benelux) BV, hierna te noemen “Euchner”, verwerkt
persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze website, van onze producten en/of diensten en ook
omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij doen ons best om al deze gegevens op een zorgvuldige manier te
verwerken. Wij kunnen de informatie die we van u hebben verzameld combineren met de informatie die we uit
andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de
informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
o Voor- en achternaam
o Telefoonnummer en e-mailadres
o Benodigde bedrijfsgegevens
o Persoonsgegevens die u verstrekt bij het contact
o Locatiegegevens
o Gegevens over uw activiteiten op onze website
o IP-adres, internetbrowser en apparaat type
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Euchner kan niet controleren of een bezoeker
ouder dan 16 is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen
we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
WAAROM EN HOELANG HEBBEN WIJ GEGEVENS NODIG
Euchner heeft uw gegevens nodig voor het leggen van contact met u, het afhandelen van uw aanvragen, ter
ondersteuning van producten of diensten die u van ons hebt afgenomen, het organiseren van en/of deelnemen aan
events, het versturen van informatie, uitnodigingen of nieuwsbrieven en om uw gedrag op de website te analyseren
om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren. Wij zullen uw persoonsgegevens
niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
DELEN MET ANDEREN
Euchner verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal uw gegevens uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk besluit. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Deze bedrijven mogen uw gegevens alleen
gebruiken voor de door ons gevraagde dienst of actie. Uw gegevens mogen door hen dus niet zelfstandig worden
gebruikt of doorgegeven.

NIEUWSBRIEF
Als u bent aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend voor de toezending van
onze nieuwsbrief. Deze gegevens bewaren wij totdat u zich hiervoor heeft afgemeld. Afmelden is te allen tijde
mogelijk via de hiervoor bedoelde link in de nieuwsbrief.
COOKIES
Euchner gebruikt cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Er worden verschillende soorten cookies gebruikt,
die verder in ons cookie beleid worden weergegeven en uitgelegd.
U kunt cookies uitschakelen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
GOOGLE ANALYTICS
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google. De cookies maken deel uit van de Analytics-dienst. Wij
gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor
ons inzichtelijke rapportages.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
derden de informatie namens Google verwerken. Euchner heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de
voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te verzoeken om correctie of verwijdering.
U kunt het ons ook laten weten als u niet wilt dat uw gegevens voor marketingcontacten worden gebruikt. Mocht u
vragen of opmerkingen hebben over de gegevensverwerking van Euchner, stuur dan een mail naar info@euchner.nl.
Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL-ENCRYPTIE
Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Euchner veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket
Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze website gebruikt. Zo kunt u
er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn. Bij alle onderdelen van onze
website waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief, gebruiken
wij SSL-encryptie.
Euchner neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van EUCHNER (Benelux) BV. U dient zich ervan bewust te zijn
dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites, bronnen of derden. Door gebruik te
maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. Privacyverklaringen kunnen worden gewijzigd,
raadpleeg deze daarom met regelmaat. De huidige versie van deze verklaring is 1.0 en opgesteld d.d. 25-05-2018.

COOKIEBELEID
EUCHNER (Benelux) BV, hierna te noemen: “Euchner”, gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer,
tablet of smartphone. Als u doorgaat met het gebruiken van onze website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt.
o

Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt. Zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij
hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.

o

Analytische cookies van derden kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er, omdat wij gebruik
maken van analytisch dienstverlener Google Analytics. Via onze website wordt een cookie geplaatst van
Google. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover
maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
Euchner heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden toegestaan de verkregen
informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Bij uw bezoek aan onze website wordt u geïnformeerd over deze cookies en wordt toestemming gevraagd voor het
plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Dit cookiebeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn
verbonden. Het is voor Euchner niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze
omgaan met uw persoonsgegevens.
Een cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing
van de cookies. De huidige versie van dit cookiebeleid is 1.0 en opgesteld d.d. 25-05-2018.

DISCLAIMER
EUCHNER (Benelux) BV, hierna te noemen: “Euchner”, streeft ernaar dat alle informatieve op onze website en in onze
nieuwsbrieven zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de zorgvuldige samenstelling
van de inhoud kan Euchner geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten
gevolge van eventuele fouten, defecten, vergissingen of andere onvolkomenheden. Dit geldt zowel ten aanzien van de
eigen content als ten aanzien van de aangeboden content die afkomstig is van derden.
U hebt het recht om de informatie op onze website en in onze nieuwsbrieven voor persoonlijk gebruik te downloaden
of reproduceren (mits u de bron vermeldt), overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en
andere rechten. Voor verder distributie, reproductie of gebruik is altijd voorafgaande toestemming vereist via
info@euchner.nl. Antwoorden op nieuwsbrieven worden niet gelezen vanwege de automatische verzending.

