PRIVACY VERKLARING / PRIVACY STATEMENT
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 04/02/2019.

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten
welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze
gegevens bewaren.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van BOMAX-GWENTEC,
gevestigd te Grave in Nederland. U dient zich ervan bewust te zijn dat BOMAXGWENTEC niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.
BOMAX-GWENTEC 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.
Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om uw naam (in dit
geval altijd de naam van de inkoper/inkoopster), bedrijfsnaam, afleveradres, KvKnummer, telefoonnummer(s) te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om
accurate levering(en) te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen
beveiligde data opslag in PC’s van BOMAX-GWENTEC. Wij maken geen gebruik van
publieke gegevensopslag in media zoals iCloud, FaceBook, etc.
De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een correcte
afhandeling van uw bestelling.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die
berichten bewaren. Soms vragen wij u naar extra gegevens die voor de desbetreffende
situatie relevant zijn (bijvoorbeeld: een E-mailadres om aan u te kunnen factureren).
Dit maakt het voor ons mogelijk uw vragen (of klachten) te verwerken en uw verzoeken
effectief te kunnen beantwoorden.
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Cookies
De website van Bomax-Gwentec maakt geen gebruik van cookies; er worden dus geen
cookies opgeslagen op uw PC, tablet en dergelijke als u www.bomax.net of
www. bomax.nl bezoekt. Onze website is NIET verbonden met partijen die advertenties
plaatsen.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de
doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring. De door u verstrekte
gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw order feilloos te kunnen leveren.
Derden
De door u verstrekte informatie wordt niet met derde partijen gedeeld.
Veranderingen
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot
wijzigingen in een privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze
privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers van deze website de mogelijkheid tot anoniem inzien.
Uitsluitend een volledig ingevulde bestelformulier zal serieus in behandeling worden
genomen. U ontvangt in dat geval een reactie van ons via E-mail.
Bij eventuele bestelling moet u minstens de volgende gegevens invullen:
-

Bedrijfsnaam; contactpersoon; uw bestelnummer; het afleveradres; het
factuuradres

Nieuwsbrief
Bomax-Gwentec verstuurt nooit nieuwsbrieven. Zij is leverancier van veiligheidsstickers
en/of gebruikshandleidingen voor uitsluitend de machine-industrie. Nieuws wijzigingen,
aangaande de Machinerichtlijn, etc. dient de site- bezoeker/bezoekster zelf te zoeken
via de betreffende internet-adressen van de wetgevende instanties.
Bomax-Gwentec past jaarlijks op 1 januari de staffelprijzen aan voor wat betreft de
standaard veiligheidsstickers uit het assortiment. De website-bezoeker/ster dient zich
hiervan zelf op te hoogte te houden via http://www.bomax.net
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens wilt aanpassen of u zichzelf als bedrijf zijnde uit onze bestanden wilt
laten halen, neem dan contact op met Bomax-Gwentec (zie hieronder).
Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig of we aan onze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft
over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met mevr. Drs. G.Y. de Kok
(eigenaar BOMAX-GWENTEC).
Telefoon: 0486-476351
E-mail: info@bomax-gwentec.com
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