Online-privacybeleid

BELIMO Servomotoren B.V.

In dit online-privacybeleid wordt beschreven in welke omvang, met welk doel en op welke wijze
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen uw persoonsgegevens bij een bezoek aan
onze website verwerkt. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uitermate serieus en houden
ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.
Informatie over de verwerking van overige gegevens door Belimo vindt u in het algemeen privacybeleid op de
volgende link: Algemeen privacybeleid.

1. 1. Verwerking van persoonsgegevens.
Bij het bezoek van onze website verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van u en slaan deze op:

1. 1. 1. Registratie op de website voor informatievragen
Voor de volgende diensten is registratie op de website vereist:
■

opslag van een projectlijst (bijv. winkelmandje)

■

prijs opvragen via opgeslagen winkelmandje

■

bestellingen

■

prijscatalolgus downloaden

■

software downloaden, incl. updateservice

■

aanmelden voor nieuwsbrief (zie ook paragraaf 1.5 voor nadere informatie).

Om u te kunnen registreren, verzamelen wij doorgaans de volgende gegevens:
■

naam, voornaam

■

adresgegevens

■

telefoonnummer en geldig e-mailadres

■

gebruikersnaam en wachtwoord

■

bedrijfsnaam.
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De gegevens die via het registratieformulier worden verzameld, worden opgeslagen om uw vragen te verwerken en te beantwoorden en voor follow-upvragen. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.
Als de Europese Verordening inzake gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, is de rechtsgrondslag
voor het verwerken van uw persoonsgegevens, mits u hiervoor uw toestemming hebt gegeven, de AVG, art. 6,
lid 1, lit. a resp. art. 13, lid 1. Worden de gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokken persoon verwerkt, inclusief precontractuele maatregelen, dan vormt art. 6, lid 1, lit. b AVG resp. art. 13,
lid 2, lit. a AVG hiervoor de rechtsgrondslag.

1. 2. Gebruik van cookies.
Onze website maakt gebruik van cookies om de website gebruiksvriendelijker te maken en de werking van
bepaalde functies, zoals het winkelmandje, te kunnen waarborgen. Het gaat om kleine tekstbestanden, die op
uw computer of mobiel eindtoestel opgeslagen worden. Als een cookie geactiveerd wordt, kan uw browser
m.b.v. het cookie-ID geïdentificeerd worden en kunnen de gegevens in het cookie gebruikt worden. Er worden
daarbij geen persoonsgegevens opgeslagen, die aan een bepaalde persoon toegewezen kunnen worden.
Op onze website gebruiken wij de volgende soorten cookies:
■

sessiecookies, die na afloop van de browsersessie automatisch worden gewist. Deze zijn bedoeld om
bijvoorbeeld de taalinstelling of het winkelmandje op te slaan en beschikbaar te maken terwijl u tijdens de
websessie verschillende sites bezoekt.

■

tijdelijke of permanente cookies: deze blijven ook na beëindiging van de browsersessie op uw
computer of mobiele apparaat staan totdat u deze zelf verwijdert. Ook worden ze gedeactiveerd wanneer
u zich afmeldt (aanmeldcookie). De cookies zorgen ervoor dat de website uw browser bij een volgend
bezoek herkent en de opgeslagen instellingen kan toepassen.

■

prestatiecookies van derden voor webanalyse, bedoeld om onze website en de inhoud ervan te kunnen
optimaliseren (zie Google Analytics).

De meeste browsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies deels of helemaal niet worden geaccepteerd.
Ook kunt u de cookies op uw computer verwijderen via de bewuste functie van uw browser. Als u bepaalde
instellingen wijzigt, kunt u bepaalde functies van onze website eventueel slechts in beperkte mate gebruiken.
Als de Europese Verordening inzake gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, is de rechtsgrondslag
voor het gebruik van technisch vereiste cookies AVG, art. 6, lid 1, lit. f resp. art. 13, lid 1 en lid 2. Wij maken
gebruik van cookies voor analysedoeleinden op grond van AVG, art. 6, lid 1, lit. a resp. art. 13, lid 1..

1. 3. Gebruik van Google Analytics.
Onze website maakt gebruik van de dienst “Google Analytics” van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, VS) om uw gebruik van onze website te analyseren. De gegevens die via cookies
worden verzameld worden doorgaans verzonden naar en opgeslagen op een server in de VS. De IP-adressen
van gebruikers binnen de EU en de EER worden afgekort. Dit voorkomt dat IP-adressen kunnen worden
herleid naar specifieke personen. In het kader van de overeenkomst voor gegevenswerking, die wij hebben
gesloten met Google Inc., analyseert Google aan de hand van de verzamelde gegevens het gebruik van de
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website en de activiteiten op de website en levert Google diensten in verband met het internetgebruik. De IPadressen die in verband met Google Analytics vanaf uw browser worden verzonden, worden door Google niet
samengevoegd met andere gegevens.
Hier vindt u meer informatie over het gebruik van gegevens door Google Inc.:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
U kunt verhinderen dat Google de gegevens die door het cookie zijn verzameld en gegevens met betrekking
tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) registreert en dat Google deze gegevens verwerkt. Hiertoe
dient u Google Analytics Opt-out Browser Add on te downloaden en te installeren.
Als de Europese Verordening inzake gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, is de rechtsgrondslag
voor het gebruik van Google Analytics AVG, art. 6, lid 1, lit. f resp. art. 13, lid 1 en lid 2.

1. 4. Content Delivery Network (CDN) van Akamai.
Akamai is een dienstverlener op het gebied van content delivery en cloudinfrastructuur die online-toepassingen verwerkt, versnelt en beschermt. De wereldwijd gebruikte Akamai-servers worden beheerd door Akamai
Technologies, Inc., Cambridge, MA, VS.
Wij maken gebruik van de diensten van Akamai om onze website sneller te maken zodat die over de hele
wereld een aanvaardbare responstijd kan bieden.
Telkens wanneer Akamai gegevens verwerkt, worden er persoonsgegevens (afkomstig van de logbestanden,
bijv. IP-adressen) naar de VS verzonden, omdat bepaalde servers die logbestanden verwerken alleen in de
VS staan. Akamai is gecertificeerd aangesloten bij de Privacy Shield-overeenkomst en garandeert zo zich te
houden aan het Europese recht inzake gegevensbescherming. Daarnaast zijn Belimo en Akamai aanvullend
de contractuele EU-standaardbedingen overeengekomen. Deze overeenkomsten zijn ook gesloten tussen de
diverse Akamai-ondernemingen onderling.
Als de Europese Verordening inzake gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, is de rechtsgrondslag
voor het gebruik van Akamai en de daarmee verbonden verwerking van persoonsgegevens AVG, art. 6, lid 1,
lit. f resp. art. 13, lid 1 en lid 2.

1. 5. Toesturen van nieuwsbrieven.
U kunt zich via onze website aanmelden voor de nieuwsbrief van Belimo door in uw contactgegevens
een geldig e-mailadres op te geven. Om uw aanmelding te bevestigen, maken wij gebruik van de double
opt-out-procedure. Dat wil zeggen dat u eerst een bevestigingsmail ontvangt die u moet bevestigen. Pas
nadat wij uw bevestiging hebben ontvangen, ontvangt u onze nieuwsbrief.
Als u ermee hebt ingestemd dat wij de gegevens en het e-mailadres opslaan en dat wij die gegevens gebruiken voor het toesturen van de nieuwsbrief, kunt u deze instemming op elk gewenst moment intrekken.
De nieuwsbrieven worden verzonden met gebruikmaking van systemen van derden. SmartFocus gebruikt uw
gegevens uitsluitend om Belimo in staat te stellen automatisch nieuwsbrieven te verzenden.
Als de Europese Verordening inzake gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, is de rechtsgrondslag
voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor het toesturen van een nieuwsbrief AVG, art. 6, lid 1, lit. a
resp. art. 13, lid 1.
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1. 6. Gebruik van social media-plugins.
Onze website maakt geen gebruik van social media-plugins, maar alleen links naar betreffende websites/content.

1. 7. Server-logfiles.
Telkens wanneer onze website wordt opgevraagd, registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de gebruikte computer en slaat deze op in logbestanden. Deze informatie omvat onder meer informatie over het IP-adres, de gebruikte browser, de bezochte website, het tijdstip
van toegang tot de website en het aantal verzonden data. Deze gegevens worden door ons niet gebruikt om
gebruikers te identificeren. Ook worden ze niet geanalyseerd voor marketingdoeleinden. De gegevens worden
verwerkt om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen en worden na zes maanden verwijderd.
Als de Europese Verordening inzake gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, is de rechtsgrondslag
voor het tijdelijke opslaan van de server-logfiles AVG art. 6, lid 1, lit. f resp. art. 13, lid 1 en lid 2.

1. 8. Rechten van betrokken personen.
Als betrokken persoon hebt u het recht om te weten welke gegevens wij van u verwerken. U hebt het bovendien het recht om ons te verzoeken om rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw
gegevens en, voor zover van toepassing, het recht op gegevensportabiliteit. Voor zover er geen wettelijke
bewaarplicht geldt of andere gerechtigde belangen van Belimo zwaarder wegen dan uw verzoek. Voor zover
dit op u van toepassing is, hebt u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende
autoriteit (AVG, art. 77).
U hebt het recht om op elk gewenst moment een eenmaal verstrekte goedkeuring voor de verwerking van
gegevens in te trekken.
U kunt gebruikmaken van uw rechten door dit te kennen te geven via een schrijven aan het contactadres
(zie paragraaf 1.10).

1. 9 . Technische en organisatorische maatregelen.
Om uw persoonsgegevens te beschermen, treffen wij gepaste technische en organisatorische maatregelen,
die continu worden verbeterd op basis van de technologische ontwikkelingen.
Alle gegevens die u via onze website verstrekt, bijvoorbeeld bij informatievragen of logins, worden versleuteld
tussen uw browser en onze server uitgewisseld met gebruikmaking van SSL (Secure Socket Layer). Versleutelde verbindingen zijn te herkennen aan het prefix “https://” in de adresbalk van de browser..
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1. 10. Contactgegevens.
BELIMO Servomotoren B.V.
Riezebosweg 5
8171 MG Vaassen, Netherlands
Telefoon: +31 578 576 836
E-mail: info@belimo.nl
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