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Arec-koeltechniek 

 

Privacy beleid van https://www.arec-koeltechniek.be 

Privacy beleid Ingangsdatum: 26 januari 2019 

 

Arec-koeltechniek ("ons", "wij" of "onze") exploiteert de https://www.arec-

koeltechniek.be website (de "Service"). 

 

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot de verzameling, 

het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens wanneer u onze 

Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld.  

 

Wij gebruiken uw gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door 

de Service te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van 

informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit 

privacy beleid, hebben de termen die in dit privacy beleid worden gebruikt 

dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, toegankelijk via 

https://www.arec-koeltechniek.be 

Informatie verzamelen en gebruiken 

 

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende 

doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren. 

Typen verzamelde gegevens 

Persoonlijke gegevens 

 

Tijdens het gebruik van onze Service, kunnen we u vragen om ons bepaalde 

persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt 

om contact met u op te nemen of om u te identificeren ('Persoonlijke 

gegevens'). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet 

beperkt tot: 

 

    E-mailadres 

    Voornaam en achternaam 

    Telefoonnummer 

    Adres, staat, provincie, postcode / plaats, stad 

    Cookies en gebruiksgegevens 
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Gebruiksgegevens 

 

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt gebruikt en 

gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie 

bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer (bijv. IP-adres), 

browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, het 

tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die aan die pagina's is besteed, 

uniek apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens. 

 

Tracking & Cookies-gegevens 

 

We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit 

op onze service bij te houden en om bepaalde informatie vast te houden. 

 

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een 

anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een 

website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen. 

Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts 

om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren 

en te analyseren. 

 

U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te 

geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies 

accepteert, kunt u mogelijk sommige delen van onze service niet gebruiken. 

 

Voorbeelden van cookies die we gebruiken: 

 

Sessie Cookies. We gebruiken sessiecookies om onze service te gebruiken. 

Voorkeur Cookies. We gebruiken Preference Cookies om uw voorkeuren en 

verschillende instellingen te onthouden. 

Beveiligings cookies. We gebruiken beveiligingskoekjes voor 

beveiligingsdoeleinden. 
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Gebruik van gegevens 

 

Arec-koeltechniek gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende 

doeleinden: 

 

De service verlenen en onderhouden 

Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service 

Om u toe te staan deel te nemen aan interactieve functies van onze service 

wanneer u daarvoor kiest 

Om klantenzorg en ondersteuning te bieden 

Analyse of waardevolle informatie verstrekken zodat we de service kunnen 

verbeteren 

Om het gebruik van de service te controleren 

Technische problemen opsporen, voorkomen en verhelpen 

 

Overdracht van gegevens 

 

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, kan worden overgedragen aan 

- en wordt onderhouden op - computers buiten uw staat, provincie, land of 

andere rechtsgebieden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming 

anders kan zijn dan die van uw rechtsgebied. 

 

Als u zich buiten België bevindt en ervoor kiest om ons informatie te 

verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief 

persoonlijke gegevens, naar België overbrengen en daar verwerken. 

 

Uw toestemming voor dit privacy beleid, gevolgd door uw inzending van 

dergelijke informatie, geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht. 

 

Arec-koeltechniek zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn 

om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit 

privacy beleid worden behandeld en dat geen overdracht van uw persoonlijke 

gegevens plaatsvindt naar een organisatie of een land, tenzij er adequate 

controles zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke 

informatie.  
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Openbaarmaking van gegevens, wettelijke vereisten 

 

Arec-koeltechniek kan uw Persoonlijke gegevens vrijgeven in de oprechte 

overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is om: 

 

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting 

Om de rechten of eigendom van Arec-koeltechniek te beschermen en 

verdedigen 

Om mogelijke overtredingen in verband met de Service te voorkomen of te 

onderzoeken 

Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te 

beschermen 

Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid 

 

Beveiliging van gegevens 

 

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat 

geen enkele methode voor verzending via internet of elektronische opslag 

100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare 

middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen 

we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. 

 

Dienstverleners 

 

We kunnen bedrijven en personen van derden inschakelen om onze service te 

vergemakkelijken. 


