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Gegevensbescherm i ngsbeleid

Wettelijke informatie

Alutrading B.V. controleert en werkt de informatie op haar website regelmatig bij. Ondanks

de nauwkeurige zorg die wij hieraan besteden, kunnen de gegevens in de tussentijd
veranderd zijn, Wij garanderen dan ook niet dat de informatie altijd volledig is, correct en

up-to-date is e accepteren hiervoor geen aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor alle andere
websites die via deze website kunnen worden bezocht middels links naar verwezen wordt.
Alutrading B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die via deze website
kunnen worden bezocht middels links. Wijzigingen en aanvullingen in de gegevens op deze

website kunnen op ieder moment door Alutrading b.v. worden aangebracht. De inhoud en

structuur van de websites van Alutrading B.V. zijn beschermd door copyright. Het

overnemen en/af vermenigvuldigen van informatie/data, met name het gebruik van teksten,
tekstbeelden of beeldmateriaal, is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van

Alutrading B.V.

Gegevensbeschermingsbeleid

Wij zijn even toegewijd aan de bescherming van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres,

telefoonnummer en e-mail, als aan de veiligheid van alle bedrijfsgegevens, voor wat betreft
het in stand houden van een betrouwbare en langdurige samenwerking.

Alonze activiteiten, met name onze internet-en online activiteiten , evenals onze

marketingcampagnes en competities, zijn volledig conform de wettelijke regelingen

betreffende bescherming en veiligheid van gegevens.

Dit gegevensbeschermingsbeleid is niet van toepassing op websites van derden die mogelijk
op de Alutrading B.V. website te vinden zijn. Onderstaand wordt uitgelegd welke gegevens

kunnen worden verzameld wanneer iemand onze website bezoekt, en hoe deze behandeld

worden.

Gegevens worden verzameld via deze website en opgeslagen met behulp van technologieën
voor marketingdoeleinden. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme
gebruikersprofielen te creëren. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn klein

tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de
bezoeker. Cookies bieden ons de mogelijkheid om de internetbrowser te herkennen. De

gegevens die verzameld worden zullen zonder expliciete goedkeuring van de betrokkenen
persoon niet worden gebruikt om bezoekers van de website persoonlijk te identificeren, en

zullen niet verbonden worden met anonieme gebruikersprofielen. Toestemming tot het
verzamelen van gegevens kan ten alle tijde worden ingetrokken.

Om het bezoeken van onze website gemakkelijk te maken, worden bij een bezoek aan de
website www.alutrading.nl de lP-adressen toegewezen aan een locatie en het land dat
wordt geselecteerd uit de landenlijst wordt vastgelegd. Cookies worden ook gedeeltelijk
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gebruikt. Dankzij cookies kan het laatste land dat uit de landenlijst geselecteerd wordt,
herkend worden. Deze informatie wordt niet verbonden aan een persoon, maar dient alleen

om de werking van de website te versoepelen. Deze functies kunnen worden uitgeschakeld

via de instellingen van uw browser. Let op: Sommige functies kunnen in dit geval niet meer
beschikbaar zijn.

Wij verzamelen ander persoonlijke gegevens via onze websites alleen voor specifieke

doelen, bijvoorbeeld om vragen via het contactformulier te beantwoorden, voor
rechtmatige doeleinden of, met uw uitdrukkelijke toestemming voor het verzenden van
promotiemails. Uw toestemming Baat in zodra u een zakelijke relatie met ons aangaat en

duurt even lang als deze relatie bestaat of tot de periodieke verwijdering van gegevens. Het

is aan u om te besluiten of u wel of niet deze gegevens wilt vermelden, bijvoorbeeld als

onderdeel van een nieuwsbriefinschrijving, contactaanvraag, prijsaanvraag enz. Deelname

aan dergelijke campagnes is vrijwillig. U kunt ons te allen tijde laten weten dat u niet meer
wenst mee te doen en dat u wilt dat uw gegevens geblokkeerd worden. lndien nodig, geven

wij aan of de persoonlijke gegevens zijn of kunnen worden overgeslagen.

Wij zullen zonder uw toestemming uw gegevens niet doorsturen aan derden buiten
Alutrading B.V. ln het bijzonder zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan

derden, of deze anderszins aanbieden.

U hebt het recht om te allen tijde informatie te ontvangen betreffende uw opgeslagen en

om onjuistè gegevens te laten verwijderen of te laten corrigeren. U kunt te alle tijd contact
met ons opnemen als u informatie of vragen betreffende de behandeling van uw
persoonlijke gegevens door Alutrading B.V of als u aanpassing wenst van uw persoonlijke
gegevens die door ons zijn opgeslagen zijn.

Aangezien het nodig kan zijn om dit Gegevensberschermingsbeleid ion de toekomst aan te
passen, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wettelijke bepalingen, wordt het periodiek

beoordeeld.


