Privacy Statement Alpha Deuren International B.V.
Alpha Deuren International B.V. beschermt uw persoonlijke gegevens en uw privacy. In deze
privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke informatie we verzamelen en hoe we uw informatie
registreren en gebruiken. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website www.Alphadeuren.nl en www.DoorCalculation.com en de diensten die Alpha Deuren International B.V. aanbiedt.
WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE KUNNEN WE REGISTREREN?
We kunnen uw persoonlijke gegevens op verschillende tijdstippen registreren, bijvoorbeeld wanneer u
onze website bezoekt, onze services gebruikt of contact met ons opneemt. We registreren informatie
zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie en bedrijfsnaam.
We kunnen ook niet-persoonlijke gegevens vastleggen, bijvoorbeeld over het type browser en computer
dat u gebruikt, evenals technische informatie over de manier waarop u contact opneemt met onze
website.
BENT U ONDER DE LEEFTIJD VAN 16?
Als u 16 jaar of jonger bent, moet u toestemming hebben van een ouder of voogd om onze website te
gebruiken.
WAAROM REGISTREREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
We registreren en verwerken uw persoonlijke gegevens om onze services te verbeteren en te
beschermen, uw persoonlijke account in te stellen en u op de hoogte te houden (als u dat wenst). Soms
zullen we uw persoonlijke informatie gebruiken om u belangrijke informatie te sturen, bijvoorbeeld met
betrekking tot wijzigingen in onze algemene voorwaarden of deze privacyverklaring.
We zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming delen met derden.
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UPDATES/NIEUWSBRIEF
Als u een geregistreerde en actieve klant bent, ontvangt u automatisch onze nieuwsbrief om op de
hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Als u geen updates / nieuwsbrieven meer wenst te
ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar info@alpha-deuren.nl
HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
We zullen er alles aan doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging,
gebruik, wijziging of distributie door onbevoegde derde partijen. Daartoe gebruiken we een SSLverbinding. Gegevens die via een SSL-verbinding worden verzonden, zijn gecodeerd en kunnen daarom
niet worden geopend of gebruikt door derden. Uw gegevens zijn beschermd tegen alle ongeoorloofde
toegang.
HOE KAN IK TOT MIJN PERSOONLIJKE INFORMATIE TOEGANG KRIJGEN, UPDATEN OF VERWIJDEREN?
U hebt geen directe toegang tot uw persoonlijke gegevens. Als u deze wilt bekijken of uw persoonlijke
gegevens wilt verwijderen, kunt u ons e-mailen op info@alpha-deuren.nl.
COOKIES
We gebruiken of zullen cookies gebruiken om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren. Een
cookie is een klein stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u onze website
bezoekt. Met deze cookies kan onze Website u herkennen wanneer u terugkomt. Cookies zorgen er ook
voor dat toegang tot onze website snel en veilig is en ze helpen ons eventuele fouten op onze website te
ontdekken. Als u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen en
eventueel opgeslagen cookies verwijderen. Merk op dat dit van invloed kan zijn op de prestaties van
onze website op uw computer.
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LINKS
Onze Website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of
privacybescherming die door deze websites wordt gebruikt. We raden u daarom aan om altijd de
privacyverklaring van de betreffende website te lezen.
WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
We kunnen de inhoud van deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Als we deze
privacyverklaring ingrijpend wijzigen, zullen we u hiervan op de hoogte brengen via een kennisgeving op
onze website en via e-mail.
VRAGEN?
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@alphadeuren.nl

Alpha Deuren International B.V.
Pittelderstraat 10, 6942 GJ Didam
Telefoon

+31-(0)316-228066

Website

www.alpha-deuren.nl

E-mail

info@alpha-deuren.nl

KvK (Arnhem): 09088243

Didam, Maart 2019
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