
Privacybeleid Metec 
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 4 april 2017. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Metec. U dient zich ervan bewust te 
zijn dat Metec niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. 
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. 
Metec respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN 
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 eigen beveiligde servers van Metec of die van een derde partij. Wij zullen deze 
gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 
 
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 eigen beveiligde servers van Metec of 
die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke 
gegevens waarover wij beschikken. 

DOELEINDEN 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 
worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor 
hebben verkregen. 

DERDEN 
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken 
ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het 
doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele 
gevallen 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 site. 
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in 
deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te 
raadplegen. 

KEUZES VOOR PERSOONSGEGEVENS 
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle 
persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. 

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN DIENST NIEUWSBRIEF 
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af 
te melden. 

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN COMMUNICATIE 
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons 
op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. 
 



COOKIES 
Wat zijn cookies? 
Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of 
mobiele telefoon) wordt geplaatst. 
 
Hoe wij cookies gebruiken 
Onze cookies zijn volkomen veilig en worden niet gebruikt om uw privégegevens of 
wachtwoorden te onderscheppen. Ze worden o.a. gebruikt om onze website beter te laten 
functioneren. 
 
Onze cookies hebben verschillende functies: 
• Ze zorgen ervoor dat u efficiënt door de website kunt navigeren 
• Ze onthouden eventueel uw voorkeuren 
• Ze helpen ons om de website voor u te verbeteren 
 
Cookies van derde 
Cookies worden ook gebruikt voor het bijhouden van statistieken door bijvoorbeeld Google 
Analytics en social media als Twitter, Facebook en Linkedin om te meten hoe vaak bepaalde 
pagina’s door bezoekers worden gedeeld. 
 
Uitschakelen cookies 
U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke 
browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, 
verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. 
Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze 
website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan. 
 
 
VRAGEN EN FEEDBACK 
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit 
privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 

Metec 
Simon Stevinstraat 7 
4004 JV Tiel 
Tel. 0344 – 619560 
Email info@metec.nl 

Download hier het Privacybeleid 

 

mailto:info@metec.nl
http://metec.nl/wp-content/uploads/2016/07/Privacybeleid.pdf
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