Privacybeleid
Privacyverklaring
COMRAC hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die
u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze verklaring privacyverklaring is van
toepassing op de COMRAC Website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door de
COMRAC Website te gebruiken, stemt u in met de gegevenspraktijken die in deze verklaring worden
beschreven.
Verzameling van uw persoonlijke gegevens
COMRAC verzamelt anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u. Er is ook informatie
over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door COMRAC. Deze
informatie kan bestaan uit: uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijden en adressen
van verwijzende websites. Deze informatie wordt gebruikt door COMRAC voor de werking van de
dienst, om de kwaliteit van de service te behouden en om de algemene statistieken te bekijken over
het gebruik van de COMRAC website.
COMRAC raadt u aan de privacyverklaringen van de Websites die u kiest te bezoeken naar COMRAC
zodat u kunt begrijpen hoe de Website uw informatie verzamelt, gebruiken en deelt. COMRAC is niet
verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op Websites buiten de COMRAC.
Gebruik van uw persoonlijke gegevens
COMRAC verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de COMRAC Website te beheren en om de
door u gevraagde services te leveren.
COMRAC verkoopt of verhuurt haar klantenlijsten niet aan derden. COMRAC houdt bij welke
websites en pagina's onze klanten bezoeken in de website van COMRAC, om te bepalen welke
COMRAC services het meest populair zijn. Deze gegevens worden gebruikt voor afgestemde
tevredenheid en om te adverteren binnen COMRAC naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze
geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.
COMRAC website zal uw persoonlijke informatie vrijgeven, zonder kennisgeving, alleen als dit
wettelijk verplicht is of in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is om: (a) te
voldoen aan de edicten van de wet of de juridische procedure te volgen die wordt betekend op
COMRAC of de site; (b) om de rechten of eigendom van COMRAC te beschermen en verdedigen; en,
(c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van
COMRAC, of the het publiek te beschermen.

De COMRAC Website gebruikt "cookies" om u te helpen uw online ervaring te personaliseren. Een
cookie is een tekstbestand dat door een webpagina server op uw harde schijf wordt geplaatst.
Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer af
te leveren. Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een
webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt.
Een van de belangrijkste doelen van cookies is om een handige functie te bieden waarmee u tijd kunt
besparen. Het doel van een cookie is om de webserver te vertellen dat u bent teruggekeerd naar een
specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u COMRAC pagina's individualiseert, of u zich registreert bij
COMRAC, helpt een cookie COMRAC om uw specifieke informatie over volgende bezoeken te
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Gebruik van cookies
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herinneren. Dit vereenvoudigt het proces voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals
factuuradressen, verzendadressen, enzovoort. Wanneer u terugkeert naar dezelfde COMRACwebsite, kan de eerder verstrekte informatie worden opgehaald, zodat u gemakkelijk de COMRACfuncties kunt gebruiken die u hebt aangepast.
U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers
accepteren automatisch cookies, maar u kunt meestal uw browserinstelling wijzigen om cookies te
weigeren als u dat verkiest. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u mogelijk de
interactieve functies van de COMRAC of websites die u bezoekt, niet volledig ervaren.
Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
COMRAC stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring.
COMRAC stelt de persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt op computer servers veilig in
een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beschermd door ongeautoriseerde toegang, gebruik of
openbaring.
Wijzigingen in deze verklaring
COMRAC zal deze privacyverklaring zo nu en dan updaten om bedrijfs- en klantfeedback te
reflecteren. COMRAC raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te
blijven van hoe COMRAC uw informatie beschermt.
Klacht indienen
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Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen
bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
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