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Voor elk(e) sitebezoek of transactie geldt onderstaand privacy- en cookiestatement. Dit
privacy- en cookiestatement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op deze website kunt u
ons privacy- en cookiestatement altijd inzien. Wij gebruiken cookies om internetpagina’s
beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers.
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies.

Privacy en veiligheid
Door het bezoeken van deze website en/of het aanmelden van de nieuwsbrief via onze site
laat u uw persoonlijke gegevens bij ons achter. In deze Privacy Verklaring geven wij aan
waarom wij dat willen weten en wat wij ermee doen. Heeft u na het lezen van deze pagina
nog vragen, laat het ons dan weten via onze servicekantoor.

Cookie erbij?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die tijdens het internetten worden opgeslagen op uw
computer. De informatie is nodig voor het juist functioneren van een website. Cookies
kunnen persoonlijke informatie verzamelen. De door ons gehanteerde cookies zijn veilig voor
uw pc, laptop, telefoon of tablet. Wij gebruiken cookies om u te herkennen als u onze
website bezoekt, maar ook om te zorgen dat deze goed werkt. Door cookies krijgen we
informatie over het gebruik van onze website. Zo kunnen we die verbeteren en aanpassen
aan de wensen van onze websitebezoekers.

Cookies zorgen ervoor dat:
• u ongestoord en veilig gebruik kunt maken van de website;
• de website snel is;
• we fouten en ongemak op de website kunnen opsporen;
• we verbeteringen kunnen testen;
• uw producten kunt delen via social media zoals Facebook en Google.

Hoe lang blijven cookies staan?
De meeste cookies verdwijnen als u de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen
tot enkele jaren staan. U kunt ze zelf op elk moment via uw browser verwijderen.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. U ontvangt
dan geen cookies meer tijdens het bezoeken van onze website. Uitleg over het aanpassen
van de cookie instellingen vindt u onder Help in de meeste browsers. Maar let wel op: zonder
cookies werkt onze website minder goed.

Social media

Als u social media gebruikt dan kunt u met uw social media-accounts op sommige plekken
op onze website inloggen. Wij krijgen geen toegang tot uw social media-accounts, maar
onze website kunt u wel met uw vrienden delen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens
Om de inrichting van de website te optimaliseren wordt statistische informatie van bezoekers
verzameld, zoals de bezoekersaantallen. Deze informatie kan worden gebruikt om meer
gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan het Compass haar dienstverlening
aan bezoekers van de website verder optimaliseren.
De gegevens die we van u verzamelen, worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan
noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Indien we uw gegevens aan partijen
geven waarmee wij samenwerken, dan eisen wij dat zij net zo zorgvuldig met uw gegevens
omgaan als wij en ze alleen gebruiken voor het doel waarvoor zij ze hebben gekregen. Uw
gegevens worden niet verkocht of verhuurd.
Het contact formulier verzamelt uw contactgegevens zodat we met u kunnen
corresponderen. Uw gegevens worden enkel gebruikt om met u te corresponderen over het
onderwerp waarvoor u contact met ons opneemt. We zullen uw gegevens niet opslaan voor
andere doeleinden.

Verbetering van onze service
We zijn voortdurend bezig onze website te verbeteren om u nog beter van dienst te zijn.
Daarom kunnen we uw gegevens gebruiken om u te vragen of u mee wilt doen aan een
vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Soms voeren anderen dat onderzoek voor ons uit.

Uw rechten
U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens of ons verzoeken uw
persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze
onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Fraude
Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om
fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij
klantgegevens aan de
overheid.

Contact
Als je wenst te reageren op ons privacybeleid of als je vindt dat onze site of ons handelen
hiermee niet in overeenstemming is, kun je contact met ons opnemen. Voor bovengenoemde
verzoeken, vragen, klachten of reacties kun je contact opnemen met Compass Group
Belgilux NV, afdeling Communicatie, Chaussée de Haecht/Haachtsesteenweg 1179,
Brussel, Belgie.

