Privacy – Beleid
Verplichting tot gegevensbescherming
De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor DYKA PLASTICS en voor onze manier
van zakendoen die in overeenstemming is met de geldende wetten met betrekking tot privacy,
gegevensbescherming en -beveiliging. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door, zodat u begrijpt hoe
we de door u verstrekte persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Door uw persoonsgegevens ter
beschikking te stellen, gaat u akkoord met het gebruik ervan zoals omschreven in dit beleid.
Niet-persoonlijke informatie automatisch verzameld en opgeslagen
Als u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch (d.w.z. niet door registratie) niet-persoonlijke
informatie(bijvoorbeeld type internetbrowser en besturingssysteem, aantal bezoeken, gemiddelde
duur van internetbezoek, meest populaire pagina's, opgevraagde informatie, enz.). Uit deze informatie
kunnen geen persoonsgegevens afgeleid worden. De informatie wordt met onze vestigingen
wereldwijd gedeeld en heeft uitsluitend tot doel het gebruik van onze website te meten en de inhoud
te optimaliseren.
Persoonsgegevens die u verkiest te verstrekken
DYKA PLASTICS verzamelt via deze website geen persoonlijke gegevens van u (zoals uw naam,
adres, telefoonnummer of e-mailadres ("persoonsgegevens"), tenzij u vrijwillig verkiest deze te
verstrekken (bijvoorbeeld door u te registreren of aan een onderzoek mee te werken). De
persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden opgeslagen en gebruikt teneinde uw vragen te
beantwoorden, orders te verwerken of aanvragen te behandelen.
Tijdelijke cookies - informatie die automatisch op uw computer wordt opgeslagen
Incidenteel wordt op onze website gebruik gemaakt van informatie uit tijdelijke cookies om het gebruik
van de site voor u gemakkelijker te maken. Deze cookies bevatten in geen geval persoonsgegevens
zoals naam of e-mailadres. Een cookie is een klein bestand met gegevens dat door uw browser op de
computer wordt opgeslagen, met informatie zoals uw identiteit en voorkeuren op een bepaalde site.
Een tijdelijke cookie wordt enkel opgeslagen voor de duur van uw huidige internetbezoek en wordt
van uw computer verwijderd zodra u deze browser sluit. Deze website maakt uitsluitend gebruik van
tijdelijke cookies.
Bescherming van persoonsgegevens
DYKA PLASTICS gaat zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Slechts een beperkt aantal
medewerkers van onze IT-afdeling en het team dat de website onderhoudt, evenals een aantal
specifieke personen binnen de organisatie die uw vragen beantwoorden, hebben toegang tot uw
persoonsgegevens en kunnen deze aanpassen of verwijderen.
Beperkende bepalingen
Indien de verstrekte informatie schadelijk, obsceen, bedreigend of strafbaar is, of strafbare gevolgen
kan hebben, behouden wij het recht voor deze informatie naar eigen inzicht op te slaan, te gebruiken
of vrij te geven voorzover wij dit nodig achten.
Links naar andere websites
DYKA PLASTICS is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van andere websites,
ook niet als u op een andere website komt via links op onze site of als u op onze site komt via een link
op een andere website. We adviseren u het privacybeleid door te lezen van elke site die u bezoekt.
Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Europese richtlijn 97/66/EC van 24 oktober
1995, hebt u onder bepaalde omstandigheden recht op toegang tot uw persoonsgegevens zoals door
ons verzameld en verwerkt en heeft u recht op het wijzigen of verwijderen van deze gegevens. Als u
uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen, of als u andere vragen hebt met betrekking tot dit
privacybeleid, kunt u contact met ons op te nemen via dyka.be@dyka.com.

