Privacyverklaring
Het onderstaande pri vacybelei d i s van toepassi ng op alle si tebezoeken,
transacti es en overeenkomsten met Mabre Computers
Doelei nden van gebruik:
Om u opti maal van di enst te kunnen zi jn, i s het nodi g dat Mabre Computers i n bepaalde
gevallen uw gegevens opslaat. Mabre Computers gebrui kt uw persoonsgegevens voor:
- de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
- relatiebeheer
- product- en dienstontwikkeling
- het bepalen van strategie en beleid;
- zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Mabre
Computers, haar relaties en haar medewerkers.
Bij het bezoeken van de websi te zullen zonder uw toestemmi ng geen persoonsgegevens door ons
worden verzameld. Wij regi streren wel gegevens die geen persoonli jke informatie bevatten. Dit om
inzi cht te kri jgen in de wi jze waarop onze websi te wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze websi te om persoonsgegevens wordt
gevraagd, bi jvoorbeeld als u gebrui k wi lt maken van een speci fieke di enst. Deze informatie zal
door ons ui tslui tend worden gebrui kt voor het omschreven doeleinde.
Verstrekki ng aan derden:
Uw persoonsgegevens worden ni et zonder uw ui tdrukkeli jke toestemmi ng verstrekt aan derden
mits di t noodzakeli jk is om een betreffende overeenkomst ui t te voeren, een bepaalde dienst te
verlenen of wanneer de wet dat vereist.
Gegevensbeveiliging:
Mabre Computers maakt gebrui k van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de beschermi ng van
de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zi ch onbedoeld toegang
kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogeli jke middelen, maar vanwege het publieke karakter
van i nternet kunnen wi j de vei li ghei d van de overdracht van informati e via internet niet alti jd voor
100 °/o garanderen.
Cookies:
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij
gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om
informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen
aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot
persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van onze website
geen cookies ontvangt. Het enige wat voor ons zichtbaar is via de zogeheten 'tracking cookie' is uw
IP-adres in combinatie met de bezochte pagina's op onze website, evenals de tijd dat u heeft
doorgebracht op deze pagina's.
Li nks naar andere websites:
Onze i nternetpagi na's bevatten li nks naar andere websi tes. Mabre Computers i s niet
verantwoordeli jk voor het pri vacybelei d van websi tes di e niet onder het beheer van Mabre
Computers vallen.
Inzage:
U mag Mabre Computers vragen om inzage in de gegevens di e van u zijn opgeslagen. Ook kunt u
Mabre Computers verzoeken deze gegevens te wi jzi gen, aan te vullen of te verwi jderen. Dit kunt u
doen door contact met ons op te nemen via marcobreedveld@mabrecomputers.nl of schriftelijk
naar MabreComputers: Oudestraat 2, 5161 TB Sprang-Capelle

