Disclaimer
Algemeen
Deze website bevat informatie over de aangeboden producten van PROLUXEESEL en de
geleverde diensten van PROLUXEERSEL
PROLUXEERSEL behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving,
veranderingen aan te brengen op deze webshop.
Beperking aansprakelijkheid
PROLUXEERSEL besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van
weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid onjuistheden of
onvolledigheden insluipen. PROLUXEERSEL is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of
onjuistheden.
U kunt aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Uiteraard zal
PROLXEERSEL een fout of onjuistheid in deze website zo snel mogelijk herstellen.
Er kan geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit document worden geaccepteerd.
Auteursrecht
Deze website, het ontwerp, de tekst, logo's en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen
onder het auteursrecht van PROLXEERSEL zonder schriftelijke toestemming van
PROLXEERSEL is het niet toegestaan materiaal van deze website te kopiëren en gebruiken
voor andere doeleinden.
Dit is schending van eigendomsrecht.

PROLXEERSEL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden (links)
en door derden gehanteerd privacy beleid.

Privacy verklaring
PROLUXEERSEL gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Na het doorgeven van uw
contactgegevens aan PROLUXEERSEL geeft u ons toestemming deze gegevens te
verwerken in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring
leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gegevens
gebruiken.

Persoonsgegevens die PROLUXEERSEL verwerkt

Wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten vragen wij om uw persoonsgegevens met
ons te delen. Deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk om onze diensten te kunnen
leveren. Wij bewaren deze gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
PROLUXEERSEL gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de
opdrachten die u aan ons heeft verstrekt, het verzenden van onze nieuwsbrief, het contact
opnemen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren en het informeren over
wijzigingen van onze diensten.

Het bewaren van uw persoonsgegevens

PROLUXEERSEL zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens bewaard worden.

Gegevens delen met derden

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit delen aan derden voor commerciële doeleinden,
maar zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@proluxeersel.nl . Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy, vragen wij
daarbij om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij
zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer,
tablet of smartphone. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer
naar onze servers teruggestuurd worden.

Technische of functionele cookies

Deze cookies worden geplaatst om de bepaalde onderdelen van de website goed te laten
werken en om gebruikersvoorkeuren vast te leggen, zodat bij een nieuw bezoek aan de site
deze voorkeuren niet opnieuw ingesteld hoeven te worden.

Cookies waarin de gebruikersvoorkeuren zijn opgeslagen kunnen door de gebruikers worden
verwijderd via de browser-instellingen. Sessie cookies worden automatisch verwijderd zodra
de webbrowser wordt afgesloten.
Op deze website worden de volgende technische of functionele cookies geplaatst:
Cookie

Functie

Session ID cookie

cookie met unieke referentie

User prefs cookies

cookies met gebruikers voorkeuren
land keuze, taal keuze, navigatie
keuze via groepen of artikelen

Articles view cookies

cookies met gebruikers voorkeur
(artikel weergave)

Auto-login (met optie onthoud mij)

cookie met te onthouden inlog gegevens

Google Analytics

Deze website plaatst een (non tracking) cookie voor het gebruik van Google Analytics om bij
te houden hoe gebruikers onze website gebruiken, waarbij:


het IP adres van de bezoeker is geanonimiseerd



er geen gegevens met Google gedeeld worden, ook niet voor advertentiedoelen



de optie “user ID’s bij trackingsoptie in Google Analytics” uitstaat



Guidance een verwerkingsovereenkomst met Google heeft afgesloten

Geldigheidsduur cookies
De geldigheidsduur van de geplaatste cookies is ingesteld op is 30 dagen.

Verwijderen van cookies
Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst, nadat u eerder toestemming gegeven heeft? Dan
kunt u de cookies eenvoudig verwijderen middels onderstaande knop of via uw browser.
(Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies via de
browser is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van
desbetreffende browser.)

Meer informatie over cookies?
Meer informatie over cookies kunt u onder andere vinden op de website van de
consumentenbond (www.consumentenbond.nl)

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische en
organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan derden die door ons worden
ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met ons op via info@proluxeersel.nl .

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We
raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van
eventuele wijzigingen.

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.

Per mail: info@proluxeersel.nl
Per telefoon: +31 (0) 6 22305485 algemeen
Per brief: PROLUXEERSEL, Wijereind 2, 5527EX Hapert

