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Welke gegevens worden er opgeslagen
De volgende gegevens worden opgeslagen van uw bezoek:
Publieke bezoekers website pagina’s:
● Sessie van uw bezoek om u te assisteren de website zo optimaal mogelijk te kunnen
gebruiken
Indien uw een reactie stuurt op 1 van de te koop staande machines of een bericht stuurt via
het contactformulier op de website
● Uw ingevulde (bedrijfs)naam
● Uw e-mailadres
● De inhoud van uw reactie
● De inhoud van uw bericht

Wie heeft toegang tot deze gegevens
Alleen de website beheerders van Peulen Houtbewerkingsmachines hebben toegang tot alle
opgeslagen gegevens
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Welke cookies zijn er aanwezig op de website

Google Analytics
De website is gekoppeld aan de Analytics dienst van Google.
We gebruiken deze gegevens om het bezoek aan onze website te analyseren en te
monitoren om de website te kunnen optimaliseren.

Functionele cookies
Er worden door de website een aantal functionele cookies geplaatst om u als bezoeker een
gebruiksvriendelijke website aan te kunnen bieden.
Deze cookies worden bv gebruikt om uw inloggegevens te onthouden en de winkelwagen te
beheren.

Social Media
Op een aantal pagina’s zijn social media cookies aanwezig om content op een eenvoudige
manier te kunnen delen met deze kanalen.
Hoe deze partijen met deze gegevens omgaan valt buiten deze statement, omdat we daar
geen invloed op hebben.
Informatie hierover kunt u vinden op websites van deze partijen zelf.

Privacy statement
Welke gegevens worden er gedeeld en met welk doel (verwerking
register)
Alle gegevens die u met ons deelt en die worden opgeslagen worden niet gedeeld met
derden, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven vooraf.

Waar kunnen gebruikers terecht voor vragen
Vragen omtrent uw gegevens kunt u direct stellen via het aanwezige contactformulier op de
website of door even contact op te nemen via de op de website aanwezige contactgegevens

Waar worden de gegevens beveiligd opgeslagen
Locatie server: Nederland
Wijze van beveiliging van de gegevens: Kunnen we u niet vertellen, aangezien dit een
veiligheidsrisico voor deze gegevens kan opleveren.
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