
Privacy voorwaarden van De Dakcoaters.nl

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken doordat u ons contactformulier invult zodat

wij contact met u kunnen leggen. U geeft met het invullen van uw gegevens ons het recht

om uw gegevens te verwerken in belang van onze dienstverlening.

Wij verwerken de volgende gegevens:

● Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de overige informatie die in het

contactformulier opgenomen zijn

Waarom:

Om de volgende specifieke redenen:

● om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, telefonisch en/of

schriftelijk;

● in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht,

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verstrekken uw

persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een

overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies:

De enige cookies zijn diegene die wij eten. Wij meten bewust op dit moment niet onze

traffic omdat klanten metname komen via mond-tot-mond reclame.

Doorverwijzingen:

Op de website treft u een aantal links naar andere websites. Hoewel deze websites met

zorg zijn geselecteerd dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of de

meetinstrumenten die op die sites geïnstalleerd zijn. Lees hiervoor de privacy statement

van de betreffende site.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U kunt altijd uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen. U heeft tevens het

recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Dat betekent dat u

bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een



computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  U kunt

een dergelijk verzoek doen door contact te leggen via info@dedakcoaters.nl

mailto:info@dedakcoaters.nl


Beveiliging

CRC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CRC maakt gebruik van een

betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde

handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CRC verzamelde

persoonsgegevens, neem dan contact met CRC op via: info@coolroofcoatings.nl

Cool Roof Coatings B.V. , gevestigd aan Apolloweg 176, 8239 DB, Lelystad is

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacyverklaring.
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 Website:

Op de website van CRC worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het

IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser

meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op

de website. CRC gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden

verstrekt.

CRC maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website

gebruiken en hoe effectief eventueel de Adwords-advertenties van CRC bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer

(IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde

Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie

(https://policies.google.com/privacy?hl=nl) .

 Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de Website aan CRC te kunnen verstrekken en om haar adverteerders

informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt

verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CRC heeft

hier geen invloed op.

CRC heeft Google geen toestemming gegeven om via CRC verkregen Analytics-informatie

te gebruiken voor andere Google-diensten.

 Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden, zoals de door een bezoeker meest

gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de

pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden

of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder

worden geoptimaliseerd.

 Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is

een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf

van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend,

telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te

stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

https://policies.google.com/privacy?hl=nl


U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen

heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde

onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

 

● om uw gedrag op de website te analyseren en daarmee de website te verbeteren

en ons aanbod van informatie, producten en diensten af te stemmen op uw

voorkeuren.


