Privacy
Privacy statement
Groep VDH waardeert uw bezoek aan onze website en dankt u voor uw interesse in onze producten.
Uw privacy is belangrijk voor ons en wij willen dat u zich ervan verzekerd voelt dat wij vertrouwelijk
met uw gegevens omgaan wanneer u onze site bezoekt. De bescherming van uw privacy bij de
verwerking van persoonsgegevens is voor ons van groot belang en we houden hiermee bij al onze
activiteiten rekening. We verwerken persoonsgegevens die bij het bezoek aan onze website worden
verzameld volgens de richtlijnen betreffende de gegevensbescherming van het land waarin de voor
de gegevensverwerking verantwoordelijke afdeling is gevestigd. Het beleid van Daimler AG
aangaande gegevensbescherming is voor het overige gebaseerd op de voor ons geldende richtlijn
aangaande gegevensbescherming.
Meer informatie over Daimler privacy statement:
https://www.daimler.com/documents/company/other/daimler-dataprotectionpolicy-en.pdf
Daimler websites kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarvoor deze
verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens niet geldt.
Verzameling en verwerking van persoonsgegevens
Als u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard gegevens op met betrekking tot de
gebruikte browser en het besturingssysteem, alsmede de website van waaruit u ons bezoekt en de
datum en duur van het bezoek. Daarnaast wordt om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om aanvallen
te herkennen, het door uw internetprovider toegewezen IP-adres gedurende zeven dagen
opgeslagen. Met uitzondering van het IP-adres worden persoonsgegevens alleen opgeslagen
wanneer u ons deze op eigen instigatie aangeeft, bijvoorbeeld bij een registratie, een enquête, een
prijsvraag of voor het afsluiten van een contract.
Gebruik en verspreiding van persoonsgegevens
Groep VDH gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de website, voor
klantadministratie, voor productenquêtes en voor marketingdoeleinden.
Persoonlijke gegevens worden alleen in het kader van dwingende nationale wetsvoorschriften
overgedragen aan overheidsinstellingen en instanties. Onze medewerkers, agenturen en dealers
moeten zich houden aan onze geheimhoudingsovereenkomst.
Recht van verzet
We gebruiken uw gegevens daarnaast graag om u over onze producten en diensten te informeren en
eventueel uw mening hierover te vragen. Deelname aan dergelijke enquêtes is uiteraard vrijwillig.
Indien u hieraan niet wilt meewerken, kunt u ons dit laten weten, zodat we uw gegevens kunnen
blokkeren. Meer informatie kunt u vinden op de desbetreffende website.
Nieuwsbrief
Op onze websites kunt u zich eventueel abonneren op newsletters. De gegevens die worden
verstrekt bij de aanmelding voor een newsletter worden, voor zover u niet akkoord gaat met enig
verder gebruik, alleen gebruikt om de newsletter toe te sturen. U kunt zich te allen tijde van een
newsletter afmelden met behulp van de betreffende afmeldmogelijkheid in de newsletter.

Cookies
Informatie over de door ons gebruikte cookies en het nut ervan vindt u in onze opmerkingen over
cookies.

