INLEIDING
Trudiplas nv vindt het belangrijk om u duidelijk te informeren over wat er gebeurt met de
persoonsgegevens die wij verzamelen. In deze privacyverklaring kan u nagaan wat we
doen om uw privacy te beschermen.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Trudiplas nv. Door gebruik te
maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Trudiplas nv respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
ONS GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS
Gebruik van onze diensten
Wij verzamelen persoonsgegevens via diverse kanalen, onder meer via de website, emailverkeer, cookies, sociale media, doorklikgegevens, navigatiegegevens, telefoon en
fax. Wij verzamelen verscheidene persoonsgegevens, waaronder:
− Namen
− Adressen
− E-mailadressen
− Telefoon- en faxnummers
− Gegevens uit contacten, contracten en bestellingen
− Gegevens uit contactformulieren
− Professionele gegevens
− Gegevens uit enquêtes en commerciële acties
− Domeinnamen en IP-adressen wanneer u onze webpagina bezoekt
− Taalvoorkeuren
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens
te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De
gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Trudiplas nv of die van een
derde partij.
Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die
berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en
uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde
servers van Trudiplas nv of die van een derde partij.
Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen over onze
klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden
geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door
het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden
overgebracht naar de beveiligde servers van Trudiplas nv of die van een derde partij. Wij
gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten
over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking
tot website-activiteit en internetgebruik.
DOELEINDEN
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden
die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming
hiervoor hebben verkregen.
DERDEN
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern
gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw
gegevens te respecteren.
VERANDERINGEN
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze
website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden
tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze
privacyverklaring te raadplegen.
VRAGEN EN FEEDBACK
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over
dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Trudiplas nv
Slommerdonk 18,
9230 Wetteren
E-mail: info@trudiplas.be
BTW: BE 0428.609.247
Tel: +32 (0)9 366 23 53
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