Privacyverklaring
Welkom op de deze website van Bokhoven BTM Tool Management. Wij hechten grote waarde aan
uw privacy. Graag willen wij u informeren over hoe wij met uw persoonlijke gegevens om gaan.
Algemeen
Deze Privacy Policy is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die bezoekers achterlaten op de
website van Bokhoven BTM Tool Management. Op deze website word u gevraagd om persoonlijke
gegevens als naam, email adres en telefoonnummer voor aanvraag van documentatie en informatie
of het maken van een afspraak door te geven. Het is uw keuze om dit wel of niet te doen. Wanneer u
uw gegevens achterlaat op de website, gaat u akkoord met ons Privacy Policy.
Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
De gegevens die u aan ons door geeft, worden door ons verwerkt voor algemene zakelijk doeleinden.
De informatie word niet met derden gedeeld tenzij u hiervoor direct persoonlijk toestemming geeft.
Bokhoven BTM Tool Management verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend conform de Wet
bescherming persoonsgegevens.
Bewaren en beveiligen van informatie
Wij bewaren de gegevens die u Bokhoven BTM Tool Management verstrekt niet langer dan strikt
noodzakelijk. De beveiliging van gegevens is voor ons belangrijk en we zullen dan ook redelijke,
passende beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens die wij verzamelen te
beschermen. Vanwege het open karakter van het internet kunnen wij echter niet garanderen dat
onze onderlinge communicatie dan wel de informatie opgeslagen op deze Website volledige
bescherming genieten.
Derden
Deze privacy policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze
website zijn verbonden. Bokhoven BTM Tool Management kan niet garanderen dat deze derden op
een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website worden opgeslagen op de computer om
bepaalde gegevens te kunnen onthouden tijdens een bezoek aan een website. In uw Internetbrowser
kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren. Meer informatie
hierover vindt u in het Help menu van uw browser. Bedenk wel dat veel websites niet goed meer
werken zonder cookies.
Bokhoven BTM Tool Management gebruikt functionele cookies en analytische cookies. Functionele
cookies stellen ons in staat voor u gegevens te bewaren die uw ervaring op de site verbeteren. De
functionele cookies die wij plaatsen via onze verschillende website hebben bijvoorbeeld als doel uw
voorkeuren te onthouden. Analytische cookies dienen er voor dat wij in staat zijn onze website aan
te passen aan de wensen en interesses van de bezoeker. Hierdoor kunnen wij kijken welke pagina’s
problemen opleveren bij bezoekers, welke populair zijn, enz. Deze gegevens zijn voor ons van belang
om voor u een prettige website ervaring te garanderen. Wij gebruiken hiervoor alleen gegevens die
in geen enkel geval te herleiden zijn naar een persoon.
Contact
Bokhoven BTM Tool Management behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit
Privacy statement als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom om deze verklaring
regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren. Als u vragen heeft over deze Privacy Policy, kunt
u contact met ons opnemen.

